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 تزرعی ٍ تحلیل هتغیزّای هَثز تز الگَی رفتاری قَهیت ّا 
 

 داًؾیار، جغزافیای عیاعی داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ عیذّادی سرقاًی:

h-zarghani@um.ac.ir 
 داًؾجَی جغزافیای عیاعی داًؾگاُ فزدٍعی هؾْذ فاعوِ تخؾی ؽادهْزی:

 

 چكیذُ
٣ژادی -٤ؼو ٠ٞث ٠س٥ّ٨١ ای از گؼو٧٦ای ٠٨ٚیاکذؼ کك٨ر٦ای ز٧ان دارای ٠ٞث جؼکیتی ٦ـح٤غ و از ای 

٠عحٖٞ ةا ؿ٧ٟ ز١ْیحی ٠ح٘اوجی اؿث. ٨٣ع جْا٠ٜ و ٤٠اؿتات صک٠٨ث و گؼو٧٦ای ٠٨ٚی از ز٥ٞ١ 

٠ـائٜ و چاٝف ٦ای ٧٠ٟ ای٤گ٥٣٨ کك٨ر٦ا ٠ی ةاقغ. ةؼ ای٢ اؿاس، در ةؼظی از کك٨ر٦ا قا٦غ رواةي 

٦ٟ  ،ٟ و در ٠ٛاةٜ، در کك٨ر٦ای دیگؼ٠حْادل و جْا٠ٜ ٨ٌٞ٠ب صک٠٨ث و گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ٦ـحی

صک٠٨ث ٦ا گؼوه ٦ای ٠٨ٚی را ج٧غیغ ١ٞٚغاد کؼده و ةؼ اؿاس ای٢ ٣گؼش رٗحار ظن١ا٥٣ ای چ٨ن 

ؿؼک٨ب، ادٔام، ١٦ا٤٣غ ؿازی و... ةا گؼوه ٦ای ٠٨ٚی دار٣غ و ٦ٟ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ةا رٗحار ٦ای واگؼایا٥٣ 

٠ـٞضا٥٣ ٣ـتث ة٥ ای٢ رٗحار صک٠٨ث واک٤ف  ای چ٨ن جسؽی٥ ًٞتی،اؿحٛالل ًٞتی، ق٨رش و ٣تؼد

٣كان ٠ی د٤٦غ. ٨ّا٠ٜ و ٠حٕیؼ٦ای ٠عحٞ٘ی چ٨ن ٣ض٨ه ٣گؼش صک٠٨ث ة٥ ٠٨ٚیث، ٠یؽان ج٨٤ع ٠٨ٚی و 

ة٥ ظن٨ص ؿ٧ٟ ٦ؼ کغام از ٠٨ٚیث ٦ا در کٜ ز١ْیث، ز٧ا٣ی قغن ارجتاًات و اًالّات و ؿٌش 

ؼاٗیایی و ٠ضیٌی، ٣ض٨ه ج٨زیِ ٗىایی ظ٨دآگا٦ی ٦ای ٠٨ٚی، ذ٤٦یث جاریعی ا٨ٚام، ویژگی ٦ای زٕ

گؼوه ٦ای ٠٨ٚی در کك٨ر و... ةؼ اٝگ٨ی رٗحاری ٠٨ٚیث ٦ا و ؿیاؿث ٠٨ٚی صک٠٨ث ٦ا جادیؼ گػار٣غ. ای٢ 

جضٞیٞی و ةا اؿح٤اد ة٥ ٤٠اةِ ٠ْحتؼ درمغد ةؼرؿی و جضٞیٜ ٠حٕیؼ٦ای ٨٠دؼ ةؼ -پژو٦ف ةا روش ج٨می٘ی

 ٠٨ٚی صک٠٨ث ٦ا ٠ی ةاقغ. -اٝگ٦٨ای رٗحاری ٠٨ٚیث ٦ا و ٠غیؼیث ؿیاؿی

 

 

 ؿیاؿث ٠٨ٚی، ٠٨ٚیث، اٝگ٨ی رٗحاری، ١٦گؼایی و واگؼایی ّای كلیذی: ٍاصُ

 

 

  



 
 

1388 
 

 

 هقذهِ  -1

٠ٞث ٦ا ةؼ اؿاس وز٨د یا ّغم ج٨٤ع ٠٨ٚی ة٥ ٠ٞث ٦ای ةـیي و جؼکیتی جٛـیٟ ٠ی ق٣٨غ. ٠ٞث 

ز١ْیحی اؿث ک٥ در یک کك٨ر جؼکیتی، قا٠ٜ ٠س٥ّ٨١ ای از گؼو٧٦ای ٠٨ٚی و ٣ژادی ةا ٣ـتث ٦ای ٠عحٖٞ 

٦ؼ ٠س٥ّ٨١ ٠٨ٚی قا٠ٜ ٣كا٥٣ ٦ای پیچیغه ای اؿث ک٥ در ةؼدار٣غه ویژگی ٦ای ز١ْیحی  ز٣غگی ٠ی ک٤٤غ.

و جاریعی، زیـث ٠ضیٌی و ؿک٣٨حگا٦ی، زیـحی)ةی٨ٝ٨ژیک(، زا٥ْ٠ ق٤اظحی، اٚحنادی، ؿیاؿی، زةان 

٨١ْ٠ال گؼوه  (.66:1380وز٨د ٠ی آور٣غ )ةؼج٨ن، و رٗح٥ رٗح٥ ؿاظحار ظاص یا ٨ٚم را ة٥ة٨ده ق٤اظحی و دی٤ی 

٦ای ٠٨ٚی را ٠ی ج٨ان ة٥ دو دؿح٥ ٠كعل جٛـیٟ کؼد: دؿح٥ اول گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ةا ٠ا٦یث و ٠كعنات 

 (.٣87:1389ژادی و دؿح٥ دوم ةا ویژگی ٦ای ٠ػ٦تی و دی٤ی)٠ض١غیان،

اةي ةی٢ گؼوه ٦ای یکی از ١٧٠حؼی٢ ٠ـائٜ و چاٝف ٦ای صک٠٨ث ٦ای ةا ٠ٞث جؼکیتی، ٨٣ع رو

گـحؼش کك١کف ٦ای ٠٨ٚی و اٗؽایف ا١٦یث ٥ ّتارت دٚیٙ جؼ، ة٠٨ٚی، ٠ػ٦تی و زةا٣ی ةا صک٠٨ث اؿث. 

ا٤٠یحی  –٧٣اد ٦ای ؿیاؿی ج٨ز٥ ٗؽای٤غه ٤٠سؼ ة٥ آن ة٥ ظن٨ص ةْغ از ٗؼوپاقی اجضاد ز١ا٦یؼ ق٨روی، 

 1989در ةازه ز٠ا٣ی ؿال ٦ای  ا . ةؼ اؿاس آ٠ار ٦اؿثقغه ٠٨ٚیث ة٥ ٨٠و٨ع ٠ضاٜٗ آکاد٠یک دوٝحی و 

٦ؽار کكح٥ ةؼ زای گػاؿح٥ اؿث ک٥ ةیكحؼ ای٢  80درگیؼی داظٞی ة٥ و٨ٚع پی٨ؿح٥ ک٥  99ةیف از  1994جا

  (. 95:1377، ٤٠ازّات داظٞی از اةْاد ٠٨ٚی ةارزی ةؼظ٨ردار ة٨د٣غ )واٝؼقحای٢ 

کك٨ر٦ا ةا ٠ـائٜ ٣ا١٦گ٣٨ی ز١ْیث ة٥ ّٞث جْغاد ةـیار زیادی از واْٚیث ای٢ اؿث ک٥ در ز٠ان ک٣٨٤ی،       

داقح٢ گؼوه ٦ایی ک٥ از ٣ُؼ زةا٣ی، ٠ػ٦تی یا ؿیاؿی ةا یکغیگؼ ٠ح٘اوج٤غ، روةؼو ٦ـح٤غ. کك٨ر٦ای ٝت٤ان، 

ّؼاق و اؿؼائیٜ در ظاور٠یا٥٣، ؿ٨دان در اٗؼیٛا و اؿپا٣یا در اروپا ٥٣٨١٣ ٦ایی از ای٢ ٚتیٜ کك٨ر٦ا 

در کك٨ر٦ای چ٤غ ٠٨ٚیحی راة٥ٌ ٠یان دوٝث و ٨ٚم گؼایی یا ای٢ اؿاس، ةؼ (. ٦131:1381ـح٤غ)٠یؼصیغر،

کك١کف ٦ای ٠٨ٚی یکی از ١ّغه جؼی٢ ةضخ ٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ٌاْٝات ٠٨ٚی ٠ی ةاقغ ک٥ در ٚاٝب جضٞیٜ 

٠ضح٨ای ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚی و چگ٣٨گی ٠غیؼیث ؿیاؿی کك٨ر٦ا ٚاةٜ جْیی٢ ٠ی ةاقغ، در ٣ُام ةی٢ ا١ٝٞٞی 

٠ی ةاقغ، اکذؼ کك٨ر٦ا دارای ظن٨میث یکپارچگی ٣ژادی، ٦ای ٠ٞث ٠ض٨ر ةؼ صک٠٨ث  ٤یک٣٨٤ی ٣یؽ ک٥ ٠تح

زةا٣ی و ٠ػ٦تی ٣یـح٤غ، ةٞک٥ اکذؼا دارای ؿاظحی ٨٠زائیکی از ٠٨ٚیث ٦ا و ٣ژاد٦ای ٠ح٘اوج٤غ ک٥ ای٢ ٠ـئ٥ٞ در 

 .٨٠رد ؿاظث کك٨ر ٦ای ظاور٠یا٥٣ ةا قغت ةیكحؼی مغق ٠ی ١٣ایغ

ه ٦ای ٠٨ٚی و صک٠٨ث ٦ا در ٠ٞث ٦ای جؼکیتی ٠ح٘اوت اؿث و  صک٠٨ث ٦ا ٣ـتث ة٥ ٨٣ع رواةي ةی٢ گؼو      

گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ًی٘ی از رٗحار ٦ا از ک٤حؼل ٣ؼم جا ةؼظ٨رد ٦ای ؿعث را ٠غ ٣ُؼ ٚؼار ٠ی د٤٦غ. ةؼ ای٢ اؿاس،  

٠ؼکؽ گؼیؽی  دوٝث ٦ا ةؼاؿاس ٨٣ع اٚغا٠ات و یا ؿیاؿث ٦ای ظ٨د در ةؼاةؼ ج١ایالت ٠عحٖٞ ٠ؼکؽ گؼایی و یا 

٠٨ٚی، رویکؼد ٦ای ٠عحٞ٘ی را از ٚتیٜ ؿیاؿث جکذؼگؼایی، ١٦ا٤٣غؿازی یا ایساد ص٨ٛق ةؼاةؼ و ٠ـاوی ةؼای 
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کٞی٥ اّىای ازح١اّات ةكؼی، ٠غر٣یـحی یا ٨٣ؿازی و یا صحی در ٚاٝب ٨٠ارد ةـیار ٤٠٘ی از ٚتیٜ ٣ـٜ کكی، 

، پاکـازی و ... اٚغام ٠ی ١٣ای٤غ)صاٍٗ ٣یا و اردوگاه ٦ای کار ازتاری، زةان کكی، زاةسایی ز١ْیث، ز٤گ

از ًؼٗی رواةي صک٠٨ث و ٠٨ٚیث ٦ا جا صغ زیادی ٠حادؼ از ز٠ی٥٤ ٦ا  و ٨ّا٠ٜ ٠عحٞ٘ی چ٨ن  (.١٦11کاران،:

ؿ٧ٟ ز١ْیحی گؼوه ٦ای ٠٨ٚی در کٜ ٠ٞث، ٣ٛف آ٧٣ا در ؿاظحار ٚغرت و صک٠٨ث، ٣ض٨ه ج٨زیِ ٗىایی ای٢ 

ةا یکغیگؼ، ٠یؽان ظ٨دآگا٦ی ٠٨ٚی، ٨٣ع ؿاظحار صک٠٨ث و ٣گؼش آن ة٥ ص٨ٛق گؼو٧٦ا، رواةي ةی٢ ا٨ٚام ٠ٞث 

٠ٞث و ة٥ ظن٨ص ص٨ٛق اٚٞیث و... ٠ی ةاقغ. ة٥ ٨٤ّان ٥٣٨١٣ یکی از ٠حٕیؼ٦ای جادیؼ گػار ةؼ ٨٣ع رواةي 

صک٠٨ث و گؼوه ٦ای ٠٨ٚی و ة٥ ظن٨ص اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی، ٣ض٨ه پؼاک٤غگی ٗىایی ای٢ گؼوه ٦ا در ؿٌش 

. ةؼ ای٢ اؿاس، ٠٨ٚیث ٦ای یک کك٨ر ٠ی ج٨ا٤٣غ ج٨زیِ ٗىایی ٠ح٘اوجی داقح٥ ةاق٤غ، در ةعف کك٨ر اؿث

٦ای ٠عحٖٞ یک کك٨ر و در ةی٢ ٠ٞث پؼاک٤غه ةاق٤غ، ة٥ م٨رت گح٦٨ای ٠٨ٚی ة٨ده و در ٠ضغوده ٦ایی 

، ٠كعل در  ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ کك٨ر ز٣غگی ک٤٤غ، ٥١٦ گؼوه ٠٨ٚی در یک ٥ٌٛ٤٠ ظاص کك٨ر ٠ح١ؼکؽ ةاق٤غ

یا در ٠ساورت ٤٠اًٙ اؿحؼاجژیک کك٨ر ١٦چ٨ن ٠ؼکؽ صک٠٨ث، کا٨٣ن ٦ای اٚحنادی و م٤ْحی کك٨ر، 

٠ساورت ٠ؼز٦ا و... ؿک٣٨ث داقح٥ ةاق٤غ. ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ، ٦ؼکغام از ٠حٕیؼ٦ای ٠ػک٨ر در ٨٣ع ٤٠اؿتات 

 آن ةپؼدازد. صک٠٨ث و گؼوه ٦ای ٠٨ٚی جادیؼ زیادی داقح٥ ةاق٤غ ٨٠و٨ّی ک٥ ای٢ پژو٦ف جالش دارد ة٥

 رٍػ تحقیق -2

جضٞیٞی اؿث. اًالّات ٨٠رد ٣یاز ةؼ اؿاس –ای٢ پژو٦ف ةؼ اؿاس ٠ا٦یث و ٦غف ج٨می٘ی 

روش کحاةعا٥٣ ای و ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٤٠اةِ  ٠ْحتؼ گؼدآوری قغه اؿث. ٦غف ای٢ پژو٦ف آن اؿث ک٥ و٢١ 

ث ٦ای ٠٨ٚی ةؼرؿی ٤٠اؿتات صک٠٨ث و گؼو٧٦ای ٠٨ٚی در کك٨ر٦ای دارای ٠ٞث جؼکیتی، ؿیاؿ

صک٠٨ث ٦ا و اٝگ٦٨ای رٗحاری گؼو٧٦ای ٠٨ٚی را ٨٠رد جسؽی٥ و جضیٜ ٚؼار د٦غ. ّالوه ةؼ ای٢ ١٧٠حؼی٢ 

ز٠ی٥٤ ٦ای واگؼایی ٠٨ٚی را ةا جاکیغ ةؼ ٣ض٨ه ج٨زیِ ٗىایی اٚٞیث ٦ا در کك٨ر ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار د٦غ. 

ؼ اٝگ٦٨ای رٗحاری ٠٨ٚیث ٦ا و ؿ٨ال امٞی ای٢ پژو٦ف آن اؿث ک٥ ١٧٠حؼی٢ ٨ّا٠ٜ و ٠حٕیؼ٦ای ٨٠دؼ ة

 ٠٨ٚی صک٠٨ث ٦ا کغا٤٠غ؟ -٠غیؼیث ؿیاؿی

 

 هثاًی ٍ چْارچَب ًظزی:-3
 ( قَم ٍ قَهیت1-3

ة٥ ٠س٥ّ٨١ ای از ز١اّات ا٣ـا٣ی ک٥ از یک ٤٠كا ٣ژادی ةؼظاؿح٥ ا٣غ و دارای زةان و ٗؼ٤٦گ و 

ک٣٨٤ی در یک ؿؼز٠ی٢ ٠كعل  گ٘ح٥ ٠ی ق٨د. یک ٨ٚم ١٠ک٢ اؿث در ز٠ان« ٨ٚم»جاریط ٠كحؼك دیؼی٥٤ ا٣غ

٨ٚم ّتارجـث از یک (. ة٥ جْتیؼی دیگؼ، 11:1386)ظ٤سی،ةا ٠ؼز٦ای ٠ْی٤ی ة٥ ٣ام کك٨ر ؿاک٢ ةاق٤غ 

ز١ْیث ا٣ـا٣ی ٠كعل ةا یک اٗـا٥٣ ازغادی ٠كحؼك، ظاًؼات ٠كحؼك، ٤ّامؼ ٗؼ٤٦گی، پی٣٨غ٦ای جاریعی 
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کٞی جؼی٢ ٨٧٘٠م ٠٨ٚیث ة٥  (.186:1377)اؿ١یث، ةا یک ؿؼز٠ی٢ ٠ادری ةا ؿؼز٠ی٢ جاریعی یا و٢ً

 ٠ی ةاقغ.« ؿاز٠ان ازح١اّی ٠ح٘اوت ٗؼ٤٦گی»٤٠ؽ٥ٝ

 : گزٍُ قَهی( 2-3

٨١ْ٠ال ة٥ ز١ْیحی اًالق وز٨د دارد و در ادةیات ا٣ـان ق٤اؿی ٣یؽ واژه گؼوه ٠٨ٚی ّالوه ةؼ ٨ٚم، 

٤٦گی، اؿاس ٠كحؼکی رای ظ٨د٠عحاری زیادی در ةاز ج٨ٝیغ زیـحی ظ٨د ةاقغ. ارزش ٦ای ٗؼا٠ی ق٨د ک٥ د

داقح٥ ةاقغ ک٥ در درون اقکال ٗؼ٤٦گی ةا وصغت آقکاری گؼد ٦ٟ آ٠غه ةاق٤غ و یک ٠یغان ارجتاًی و ک٤ف 

٠حٛاةٜ ؿاز٣غه دارای یک اصـاس جْٞٙ ة٥ یک واْٚیث ةیؼو٣ی ةاق٤غ ک٥ آ٧٣ا را از دیگؼان ج٘کیک ٠ی 

گؼوه ٦ای ا٣ـا٣ی ک٥ ة٥ » جْؼیٖ ٠ی ک٤غ: گؼوه ٦ای ٠٨ٚی را ای٢ چ٤ی٣٢یؽ وةؼ  (.230:1381ک٤غ)٠ارجی٢،

داب و رؿ٨م و یا ة٥ دٝیٜ جاریط ٦ای اؿح١ْاری یا ٧٠ازؼجی از ةاور ذ٤٦ی ة٥ آدٝیٜ قتا٦ث ٦ای ٗیؽیکی یا 

: ٠1391اٝك٨یچ،« )جتار ٠كحؼك ةؼظ٨ردار٣غ؛ ةؼّکؾ وز٨د رواةي ظ٣٨ی ٠یان ای٢ گؼوه ٦ا امال ٧٠ٟ ٣یـث

ةؼ اؿاس ؿاة٥ٛ جاریعی، ٠کان زٕؼاٗیایی و...ة٥ چ٤غ گؼوه ة٥ قؼح زیؼ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی را ٠ی ج٨ان  (.36

 جٛـیٟ کؼد: 
 الف( گزٍُ قَهی دارای ػالیق خاؿ)جَاهغ هْاجزپذیز(: 

گؼوه ٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ ة٥ دالیٜ گ٣٨اگ٨ن از ؿؼز٠ی٢ امٞی ظ٨د ة٥ زا٥ْ٠ زغیغ ٧٠ازؼت کؼده ا٣غ و در ّی٢ 

٨٣ّی گؼایف ةؼای زػب و ادٔام داوًٞتا٥٣ در زا٥ْ٠ ةؽرگحؼ ة٨ده و  جالش ةؼای صٍ٘ ّالیٙ اوٝی٥ ظ٨د، دارای

داوًٞتا٥٣ ّالیٙ اوٝی٥ زةا٣ی و ٗؼ٤٦گی آن را ٠ی پػیؼ٣غ جا ةح٨ا٤٣غ زایگاه ٤٠اؿتی ةؼای ادا٥٠ ز٣غگی ظ٨د و 

٣ـٜ ٦ای پؾ از ظ٨د در آن زا٥ْ٠ پیغا ک٤٤غ. در ای٢ ز٨ا٠ِ ٨ٚم گؼایی ی٤ْی صٍ٘ ٨٦یث ٦ای ٠ٞی اوٝی٥، 

پیغا ١٣ی ک٤غ،  ز٤ت٥ ٔیؼ ؿیاؿی داقح٥ و ةا ٨٦یث ٠ٞی ةؽرگحؼ ک٥ در زا٥ْ٠ زغیغ وز٨د دارد، جىاد اؿاؿی

گؼوه ٦ای ٠ػک٨ر از ٨٣ّی ٨٦یث داوًٞتا٥٣ دوگا٥٣، ی٤ْی ٨٦یث پیكی٤ی و ٨٦یث زغیغ ةؼظ٨ردار٣غ. ٥٣٨١٣ ای٢ 

 .دگ٥٣٨ گؼوه ٦ا را ٠ی ج٨ان در ٧٠ازؼی٢ ایاالت ٠حضغه آ٠ؼیکا ٠كا٦غه کؼ

 :ب( جَاهغ چٌذ قَهی جذیذ التاعیظ 

ای٢ ز٨ا٠ِ دارای گؼوه ٦ای ةؼظ٨ردار ّالیٙ اوٝی٥ ظاص ک٥ ؿؼز٠ی٢ آ٧٣ا ٔیؼ داوًٞتا٥٣ در ز٨ا٠ِ ؿؼز٠ی٤ی  

زغیغ ادٔام گكح٥ اؿث و ظ٨د ة٥ دو گؼوه جٛـیٟ ٠ی ق٣٨غ: یک دؿح٥ گؼوه ٦ایی ک٥ ؿؼز٠ی٢ جضث ١ٞٚؼو 

ا٠ی در یک زا٥ْ٠  ؿؼز٠ی٤ی ةؽرگ جؼ پی٣٨غ ظ٨رده اؿث: ٥٣٨١٣ روؿی٥ آن ٦ا ة٥ زور و در زؼیان ٗح٨صات ٣ُ

جؽاری و گؼوه دیگؼ، گؼوه ٦ایی ک٥ ١ٞٚؼو آن ٦ا در زؼیان ٠ْادالت و ج٨اٗٛات ةی٢ ا١ٝٞٞی ٥ٌٛ٤٠ ای ةغون 

 زغیغ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث.)کؼد٦ای جؼکی٥ و ّؼاق( « ٠ٞث ٦ای -دوٝث»اراده آن ٦ا در ١ٞٚؼو 
 رچَب عزسهیٌی كْي:ج( جَاهغ دارای چْا
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در ای٢ کك٨ر٦ا گؼوه ٦ای دارای ةؼظی ّالیٙ اوٝی٥ ٣ُیؼ زةان، ٠ػ٦ب و یا صحی ٣ژاد وز٨د دارد ک٥ ٥٣ از 

ًؼیٙ ٧٠ازؼت یا ٗحش ؿؼز٠ی٤ی و ادٔام ٣اقی از ٠ٞؽو٠ات ٣ُام ةی٢ ا١ٝٞٞی و ٥ٌٛ٤٠ ای، ةٞک٥ در ٗؼای٤غ جض٨ل 

٥ ٠ٞی جتغیٜ قغه ا٣غ و در ای٢ ٨٣ع زا٥ْ٠، پیكی٥٤ جاریعی ٨ًال٣ی ة٥ ٤ّامؼ امٞی و زغا ٣كغ٣ی زا٠ْ

ٗؼ٤٦گی ک٢٧ و ؿؼ٨٣قث ٠كحؼك جاریعی، ٨٣ّی ٨٦یث و ادٔام ٠ٞی ًتیْی در ًی ٚؼون ٠ح١ادی  -ؿیاؿی

ایساد کؼده اؿث.گؼوه ٦ای جكکیٜ د٤٦غه ای٢ ز٨ا٠ِ، ة٥ م٨رت گؼوه ٦ای صاقی٥ ای و جضث ؿ٥ٌٞ گؼوه 

ْٗاال٥٣ داقح٥ ا٣غ. ٥٣٨١٣ ایؼان  گ٣٨اگ٨ن در اداره زا٥ْ٠ ٠ٞی ٠كارکث ٦ای دیگؼی ٣ت٨ده و در ٠ٛاًِ جاریعی

 (.33:1391)صیغری ،

 ( رٍیكزدّای هختلف در هَرد قَهیت:3-3

٦ا و رویکؼد٦ای ٠عحٞ٘ی ٚائٜ  در ةؼرؿی و ق٤اظث ٨٧٘٠م ٨ٚم و ٠٨ٚیث ماصب ٣ُؼان ة٥ دیغگاه

 ٦ـح٤غ ک٥ ة٥ اظحنار ة٥ آ٧٣ا اقاره ٠ی ق٨د: 

 :٠٨ٚیث را ٣اقی از پی٣٨غ٦ا و اصـاس ٦ای امیٜ و صحی ذاجی و ًتیْی ٠ی دا٤٣غ ک٥  امٜ گؼایان

(. ةؼای٢ اؿاس 236:1380ٗؼاجؼ از ٠ٛاًِ ز٠ا٣ی ٚؼار ٠ی گیؼد ک٥ ٨١٦اره وز٨د داقح٥ اؿث)ةؼج٨ن،

 (.٠٨ٚ171:1381ی واْٚی ز٨ٞه ٠ی ک٤٤غ)ز٤کی٤ؽ، گؼوه ٦ای ٠٨ٚی، ًتیْی ١ٞٚغاد قغه و ٨ّاًٖ 

 گؼایی: در ای٢ گؼایف ٠٨ٚیث یک ٨٧٘٠م ذاجی و ًتیْی و صحی ٝؽو٠ا یک ٨٣ع اقحؼاك  رویکؼد اةؽار

در ةاور٦ای ذ٤٦ی در دراز٠غت ة٥ صـاب ١٣ی آیغ ةٞک٥ ٨٣ّی وؿی٥ٞ یا اةؽار ق١ؼده ٠ی ق٨د ک٥ 

ج٨ؿي ٚغرت ٦ای ؿیاؿی ةؼای دؿحیاةی ة٥ ٦غف ٦ای دیگؼی ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار ٠ی گیؼد. ای٢ 

 (.236:1380ٚحنادی ٦ـح٤غ)ةؼج٨ن،٦غف ٦ا ؿیاؿی و ا

  .ؿاظحارگؼایی: ؿاظحارگؼایی ر٦یاٗث دیگؼی اؿث ک٥ ة٥ وؿی٥ٞ ؿا٨ٝوؿکؾ ةیان قغه اؿث

در ٗؼای٤غ اظحارگؼایان ٠٨ٚیث را ا٠ؼی جنادٗی و جٕییؼ پػیؼ ٠ی دا٤٣غ ک٥ ّالوه ةؼ قکٜ گیؼی آن ؿ

اؿح١ؼار و ا٣ٌْاف ٠ی  ة٥ وؿی٥ٞ ؿاظحار٦ای ؿیاؿی، ازح١اّی، ٗؼ٤٦گی و اٚحنادی،جاریط، 

 (.21:1380پػیؼد)٠ٛن٨دی،

 :)ًؼٗغاران ای٢ رویکؼد دو گؼوه  رویکؼد ٠تح٤ی ةؼ ج١ایؽات ٨ٞ١٠س و ّی٤ی)زةان، ٣ژاد و پ٨قف

٦ـح٤غ: گؼوه ٣عـث ةؼ پی٣٨غ٦ای ةی٨ٝ٨ژیکی)٣ژادی( اّىای یک گؼوه ٠٨ٚی جاکیغ ٠ی ک٤٤غ. گؼوه 

ژادی ة٥ ٗؼا٨٠قی ؿپؼده قغ و در ٣حیس٥ ج٧٤ا ةؼ دوم ٠حْٞٙ ة٥ دوره ای اؿث ک٥ اٗـا٥٣ ج١ایؽ ٣

ج١ایؽات ٗؼ٤٦گی ١٦چ٨ن زةان، دی٢ و آرایف)جیپ( َا٦ؼی جاکیغ ٠ی گؼدیغ. آ٣ح٣٨ی اؿ١یث و 

 (.146:1390،دقحی٦اجچی٤ـ٨ن ای٢ ج١ایؽات را ّی٤ی ٠ی ظ٨ا٤٣غ)
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 ران ای٢ رویکؼد رویکؼد ٗؼ٤٦گ گؼا و ٨٦یث ٠ض٨ر: ای٢ رویکؼد را رویکؼد ذ٤٦ی ٣یؽ ٠ی گ٨ی٤غ. ًؼٗغا

ةا رد ّا٠ٜ ٣ژاد ٠ْحٛغ٣غ؛ ٦ؽاران ٤٠ف اکحـاةی و ٠كحؼك ٠یان گؼوه ٦ای ةكؼی وز٨د دارد ک٥ ة٥ 

گ٥٣٨ ٦ای ٠عحٖٞ از ٣ـٞی ة٥ ٣ـٜ دیگؼ ا٣حٛال ٠ی یاة٤غ. ٠ا٤٣غ ةاور٦ا، روش ز٣غگی، آیی٢ ٦ا و ٔیؼه 

ؿث  ٥ وؿی٥ٞ ای٢ ٤٠ف ٦ا٣ا٠یغ. ة« ٗؼ٤٦گی -٨ٚم» ک٥ ٠س٥ّ٨١ ای٢ ٤٠ف ٦ای ٠كحؼك را ٠ی ج٨ان 

ک٥ ٠ی ج٨ان ٠٨ٚی را از ٨ٚم دیگؼ جكعیل داد. ای٢ ١٦ان چیؽی اؿث ک٥ آن را ة٥ ٨٦یث جْتیؼ ٠ی 

ک٤یٟ ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ آن ٦ا ٠ی ج٨ا٣غ ٗؼد را ٠حْٞٙ ة٥ یک گؼوه ٠٨ٚی دا٣ـث)ظ٨ةؼوی 

 (. 85:1380پاك،

 اقلیت :     ( 4-3

ک١یـی٨ن ث ة٥ کار گؼٗح٥ ٠ی ق٨د، اٚٞیث اؿث. امٌالح دیگؼی ک٥ ١ّغجا در ک٤ار واژه ٠٨ٚی

گؼو٦ی ک٥ در یک کك٨ر جْغاد آ٧٣ا از ةٛی٥ ی » ص٨ٛق ةكؼ ؿاز٠ان ٠ٜٞ اٚٞیث را ای٢ گ٥٣٨ جْؼیٖ ٠ی ک٤غ: 

ز١ْیث ک١حؼ ة٨ده و ةا وز٥ ج١ایؽ ٣ـتث ة٥ دیگؼان در یک ٨٠ْٚیث ٔیؼ ٔاٝب ٚؼار دار٣غ، و ةؼای صٍ٘ 

اٚٞیث ٦ا را در ؿ٥ گؼوه اٚٞیث زةا٣ی، ٠٨ٚی و  «.ام و ١٦تـحگی ٦ـح٤غٗؼ٤٦گ ظ٨د دارای ٨٣ّی صؾ ا٣ـس

ةیا٣ی٥ ی ز٧ا٣ی ص٨ٛق ةكؼ ؿاز٠ان ٠ٜٞ، ٦ؼ ا٣ـا٣ی دارای صٙ  15دی٤ی جٛـیٟ ٠ی ک٤٤غ. ةؼاؿاس ٠اده ی 

اّالم ٠ی دارد ک٥ ٦ؼ قعل صٙ  21جتْیه را ٤٠ِ ٠ی ١٣ایغ و ٠اده ی  7جْٞٙ ة٥ یک ٠ٞیث اؿث؛ ٠اده ی 

اّال٠ی٥ ص٨ٛق اّىای اٚٞیث ٦ا ک٥ در (. ٠134:1383كارکث ک٤غ)قٞی و ةؼادن، وٝث کك٨ر ظ٨د د در ددار

از » در ؿاز٠ان ٠ٜٞ ٠حضغ ة٥ جن٨یب رؿیغه ة٨د در ٠اده اول ظ٨د از دوٝث ٦ا ٠ی ظ٨اؿث ک٥  1992دؿا٠تؼ 

وز٨د آور٣غ ک٥ قؼایٌی ة٥ » و صحی « وز٨د اٚٞیث ٦ا و ٨٦یث ٠ٞی یا ٠٨ٚی، ٗؼ٤٦گی و زةا٣ی ٠ضاُٗث ک٤٤غ

(. ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ اّال٠ی٥ کك٨ر٦ا در راة٥ٌ ةا اٚٞیث ٦ای ؿاک٢ 106:1380ةؼج٨ن،«)ای٢ ٨٦یث ةح٨ا٣غ ارجٛا یاةغ

 . ؿیاؿث ٦ایی را اجعاذ کؼد٣غ

( ة٥ درؿحی ٨٤ّان ٠ی ک٤٤غ، ١٣ی ج٨ان گؼوه ٦ای 2000( وایـازی٨ )١٦1997ا٨ٌ٣ر ز٤کی٤ؽ)

ٗام٥ٞ زٕؼاٗیایی و  (. 12:1391ة٥ ٨ٚم اکذؼیث ٠ٌا٥ْٝ ٨١٣د)٠اٝك٨یچ،٠٨ٚی اٚٞیث را ةغون ج٨ز٥ و ٠ؼاز٥ْ 

جا ٨٦یث  ،گــحگی ؿؼز٠ی٤ی ٠ْیار٦ایی ةـیار روق٢ جؼ ةؼای ٚاةٞیث جْیی٢ ؿؼ٨٣قث ة٥ ق١ار ٠ی آی٤غ

٠٨ٚی و قعنیث جاریعی یا ةیان اراده ز١ْی ةؼای دؿحیاةی ة٥ ای٢ ٦غف ک٥ ة٥ م٨رت ز٤تف ٦ای ٠عاٝ٘ث، 

آ٣چ٥ در ٨٠رد رٗحار ٠حٛاةٜ ا٨ٚام و صک٠٨ث در ٚاٝب  (.107:1380رقی ةؼوز ٠ی ک٤٤غ)ةؼج٨ن،اّحؼاوی یا ق٨

زغایی گؽی٤ی یک ًؼف در ٠ٛاةٜ ؿؼک٨ب ًؼف ٠ٛاةٜ ةیان ٠ی ق٨د ةیكحؼ ة٥ اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی ةؼ٠ی گؼدد 

٥ ة٥ دٝیٜ جا ة٥ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ةا ؿ٧ٟ ز١ْیحی ةاال. ة٥ ّتارت دیگؼ، گؼوه ٦ای ٠٨ٚی یک ٠ٞث ٤٦گا٠ی ک

ؿ٧ٟ کٟ ز١ْیحی درؿاظحار ٠ٞث در اٚٞیث ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ ة٥ دٝیٜ ةغگ١ا٣ی ة٥ صک٠٨ث ٔاٝتا اصـاس جتْیه 
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٨ٚی در ةی٢ قان وز٨د دارد و از ای٤ؼو ٦ٟ ای٢ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی در پی اٚغا٠ات اّحؼاوی و جسؽی٥ ًٞتا٥٣ 

ٗحار ٤٠اؿتی ةا آ٧٣ا ٣غار٣غ و ای٢ ةؼ وؿْث ٦ـح٤غ و ٦ٟ صک٠٨ث ٦ا ة٥ دٝیٜ ای٢ رٗحار اٚٞیث ٦ا، ٦ا ٣گؼش و ر

یکی از ا٣گیؽه ٦ای ٨ٚی گؼوه و ج١ْیٙ چاٝف ٠ی اٗؽایغ. ة٥ ٨٤ّان ٥٣٨١٣ ةؼ اؿاس پژو٦ف ٦ای م٨رت گؼٗح٥ 

٦ای اٚٞیث ةؼای جكکیٜ ص٨زه ٦ای ٠ـحٜٛ ؿیاؿی ٠عن٨ص ة٥ ظ٨د در کك٨ر٦ای چ٤غ ٠ٞیحی را ٠ی ج٨ان 

جؼ  ب٢ ک٥ ةؼظی از ٤٠اًٙ از ٣ُؼ ؿؼ٠ای٥ گػاری و رقغ اٚحنادی ٣٨ٌٞ٠اقی از ج٨ؿ٥ْ ی ٣ا١٦گ٨ن دا٣ـث: ای

اظیؼ در کك٨ر٦ای چکـ٨ٞاکی و ی٨گـالوی ٥٣ ج٧٤ا جا د٥٦ ٦ای از ؿایؼ ٤٠اًٙ ٦ـح٤غ. ةؼای ٠ذال، جسؽی٥ ی 

صغی ة٥ دٝیٜ ٨٦یث ٦ای ٠ٞی ٠ح١ایؽ رخ داد، ةٞک٥ ة٥ ؿتب ای٢ ةؼداقث ٣یؽ ة٨ده ک٥ ٣ؼخ ج٨ؿ٥ْ در ٤٠اًٙ 

در ای٢ کك٨ر٦ا یکـان ١٣ی ةاقغ، و یا ةؼّکؾ، ٤٠اًٛی ک٥ ؿؼّث ج٨ؿ٥ْ ی آ٧٣ا ؿؼیِ جؼ ة٨د ة٥ دیگؼ واِٚ 

 (.٨132،1383ری چک در ٠ٛاةٜ اؿ٨اکی( )قٞی و ةؼادن،٤٠٧اًٙ ک١ک ٠اٝی ٠ی کؼد٣غ)٠ا٤٣غ ز١

 ( عثقِ تٌذی كؾَرّا ٍ تزكیة قَهی:5-3

٨دن ج٨ان اٚحنادی و ج٨ان اؿحضا٥ٝ و ١٦ا٤٣غؿازی ةا ای٢ کك٨ر٦ا ة٥ دٝیٜ داراة الف( كؾَرّای هْاجز پذیز:

ا٨ٚام ٧٠ازؼ، ٠ی ج٨ا٤٣غ ٧٠ازؼان را ةا ٦ؼ گ٥٣٨ ظن٨میات در درون ظ٨د زػب ٠ی ک٤٤غ. ٧٠ازؼی٢ اةحغا در 

٠کان ٦ایی ک٥ ٦ٟ زةان ةا ةا آ٧٣ا در آ٣سا ٠ـحٛؼ ٦ـح٤غ، )زػب ٠ی ق٣٨غ(. پؾ از ة٧ت٨د ٣ـتی ز٣غگی 

اٚحنادی آن ٦ىٟ ٠ی ق٣٨غ.  -٠٨ٚی ظ٨د زغا قغه و ة٥ جغریر در ٣ُام ازح١اّی٧٠ازؼی٢، از گؼوه ٨٦یث 

 (.19:1384و اؿحؼاٝیا)١ٚؼی، ٥٣٨١٣ کا٣ادا، آ٠ؼیکا
ّٛالیی و ٤٠ٌٛی، ٨٠ٗٙ قغ٣غ ٨٣ّی  -کك٨ر٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ در یک دوره جاریعی ب(كؾَرّای كثیزالولِ تزاتز:

 ر ظ٨د ة٥ ظ٨د ة٥ وز٨د آور٣غ.)٠ا٤٣غ: ؿ٨ئیؾ( ٜ و ةؼاةؼی ٠یان ا٨ٚام ٠عحٖٞ کك٦٨ؿازگاری و جـا

دارای ٠كکالت ة٤یادی٢ ٠٨ٚی ٦ـح٤غ و جـٞي یک ٨ٚم ٤٠سؼ ة٥ ةؼوز ٠ـائٜ و  كؾَرّای كثیزالولِ ًاتزاتز:ج(

 ٠حْغدی در ای٢ کك٨ر٦ا قغه اؿث)٥٣٨١٣: ّؼاق، ٤٦غوؿحان، چی٢ و روؿی٥( هؾكالت

رای ١٦گ٣٨ی ٣ژادی ٦ـح٤غ ٧٤٠ای اٚٞیث ٦ای ةـیار کك٨ر٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ دكؾَرّای ّوگَى)یكپارچِ(: د(

کك٨ر ٨٠ز٨د  -٠ٞث 132از ةؼرؿی ٠س٨١ع  1972واٝحؼ کا٣ؼ در ؿال (. 208:1376ک٨چک)٦ؼ٠یغاس ةاو٣غ،

 ؿٌش ةی٢ ا١ٜٝٞ ة٥ ٣حایر زیؼ رؿیغه اؿث:

 12  درمغ ة٥ ٨ًر ٌِٚ از ٣ُؼ ٠٨ٚی ١٦گ٢ ة٨د٣غ. 11/9کك٨ر ی٤ْی صغود 

 25 درمغ را قا٠ٜ ٠ی ق٨د. 90درمغ یک گؼوه ٠٨ٚی ةیف از  19/18کك٨ر ی٤ْی صغود 

 25  درمغ را قا٠ٜ ٠ی ق٨د. 90جا  75درمغ یک گؼوه ٠٨ٚی ةی٢  19/18کك٨ر ی٤ْی صغود 

 31  درمغ را قا٠ٜ ٠ی ق٨د. 74جا  50درمغ ةؽرگحؼی٢ گؼوه ٠٨ٚی ةی٢  5/23کك٨ر ی٤ْی صغود 

 39  76:1391صیغریق٨د.درمغ را قا٠ٜ ٠ی  50گؼوه ١ّغه ٠٨ٚی ک١حؼ از  5/29کك٨ر ی٤ْی صغود.) 
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 یافتِ ّای پضٍّؼ -4

در رواةي صک٠٨ث و ا٨ٚام دو ةازیگؼ امٞی وز٨د دارد. اول صک٠٨ث ٦ا ٦ـح٤غ ک٥ ةؼ اؿاس ٣گؼش ظ٨د        

ؿیاؿث ٠٨ٚی ظ٨د را  ا٣حعاب و ةؼ اؿاس آن ة٥ رٗحار ةا ا٨ٚام ٠ی  ،ة٥ ٠٨ٚیث ٦ا ة٥ ٨٤ّان ٗؼمث یا ج٧غیغ

ی٢ رٗحار ٠ی ج٨ا٣غ ًیٖ وؿیْی را از پػیؼش ص٨ٛق ٠٨ٚیث ٦ا و جا٠ی٢ آن جا ٣٘ی و ؿؼک٨ب قغیغ  اپؼداز٣غ. 

ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠حٕیؼ٦ای ٠عحٞ٘ی چ٨ن جْغاد و ٦ای ٠٨ٚی ٦ـح٤غ  گؼوهدوم، ةازیگؼ ٠٨ٚیث ٦ا را در ةؼگیؼد. 

٥، ٣ض٨ه ج٨زیِ ؿ٧ٟ ز١ْیحی در کٜ کك٨ر و ةی٢ ا٨ٚام ٠عحٖٞ، ووْیث آن گؼوه ٠٨ٚی در کك٨ر ١٦ـای

ٗىایی گؼوه ٦ای ٠٨ٚی، ٨٣ع ذ٤٦یث جاریعی، ٠غاظ٥ٞ ظارزی و... رٗحار ٦ای ٠عحٞ٘ی را در ٠ٛاةٜ صک٠٨ث 

دار٣غ. ةؼظی ةا پػیؼش ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚی صک٠٨ث و ةا روش ٦ای د٨٠کؼاجیک ة٥ د٣تال جا٠ی٢ ص٨ٛق و 

غن ة٥ ٠ٌاٝتات ظ٨د ةا ٦ؼ روش و ٠ٌاٝتات ظ٨د ٦ـح٤غ و ةؼظی دیگؼ ةا اّحؼاض ة٥ ووِ ٨٠ز٨د ظ٨ا٦ان رؿی

 اةؽاری چ٨ن ظ٨د٠عحاری، زغایی ًٞتی و اؿحٛالل گؽی٤ی ٦ـح٤غ. 

 
 (.189:1391تزتَى،)         حكَهترفتار هتقاتل گزٍّْای قَهی ٍ :  1ًوَدارؽوارُ

ث ٦ا ةا ٨١٣دار ةاال ٣ض٨ه ةازیگؼی و ة٥ ّتارت دیگؼ، رٗحار ٠حٛاةٜ ٠٨ٚیث ٦ا و صک٠٨ث را ٣كان ٠ی د٦غ، صک٠٨

اجعاذ ؿیاؿث ٦ا و ا٣سام اٚغا٠اجی چ٨ن ١٦ا٤٣غ ؿازی، اظحالط، ١٦گؼایی و... ة٥ ٠غیؼیث ٠٨ٚی ٠ی پؼداز٣غ و 

در ٠ٛاةٜ ٠٨ٚیث ٦ا و ة٥ ظن٨ص اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی ٦ٟ ٠ح٤اؿب ةا ٨٣ع رٗحار و ةازیگؼی دوٝث ة٥ رٗحار٦ایی 

٠ٌٞب ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚی در ادا٥٠ ٣غ. چ٨ن زغایی ًٞتی، ٗؼ٤٦گ پػیؼی، ظ٨د زغا ؿازی و ... ٠ی پؼداز

صک٠٨ث ٦ا و ١٦چ٤ی٢ رٗحار گؼو٧٦ای ٠٨ٚی ةا جاکیغ ةؼ ةؼظی کك٨ر٦ا ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی گیؼد و ة٥ 

 ظن٨ص ارجتاط ةی٢ ج٨زیِ ٗىایی گؼوه ٠٨ٚی و جادیؼ آن ةؼ ٨٣ع رٗحار آن گؼوه ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی گیؼد.

 
 ( عیاعت قَهی ٍ هذیزیت عیاعی قَهی1-4
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ؿاز و کار٦ا و اجعاذ جغاةیؼ ٤٠اؿب ة٥  ٠غیؼیث ؿیاؿی ٠٨ٚی یا ؿیاؿث ٠٨ٚی ّتارت اؿث از؛ ًؼاصی      

٨ُ٤٠ر ج٤ُیٟ رواةي ةی٢ ا٨ٚام ةا دوٝث و جتیی٢ ص٨ٛق جکاٝیٖ ٠حٛاةٜ ٦ؼ یک از آ٧٣ا و ةیان روش ٦ای ازؼایی 

اٌّای ص٨ٛق ا٨ٚام و اٚٞیث ٦ا. ٣یٜ ةغان ٦ا ة٥ ٨ُ٤٠ر صٍ٘ وصغت و ١٦تـحگی ٠ٞی ٦ٟ ز٠ان ةا ٠ؼاّات و 

ؿیاؿث ٠٨ٚی ْٗال و زا٥ْ٠ ةایغ ٨٠وِ ظ٨د را ٣ـتث ة٥ ص٨زه ٦ای ٠عحٖٞ ازح١اّی، ؿیاؿی و اٚحنادی 

» و « ؿؼ٨٣قث دوٝث» ٠ْی٢ ک٤غ. ١٦چ٤ی٢ ٨٠و٨ع ؿیاؿث ٠٨ٚی، ج٤ُیٟ ٤٠اؿتات ازح١اّی ٠٨ٚی اؿث.

ث ٦ای ٠٨ٚی در ٦ؼ ٣ُام ؿیاؿی ٠ضـ٨ب ٦ؼ کك٨ر ٧٠ٟ جؼی٢ ٤ّامؼ جْیی٢ ک٤٤غه ؿیاؿ« جؼکیب ز١ْیحی

٠ی ةاقغ  ٦ای کالن ؿیاؿث ٠٨ٚی یکی از اةْاد و ا٨٣اع ؿیاؿث گػاری(. 23-٠22:1381ی ق٨د) کؼی١ی پ٨ر،

ک٥ دوٝث ٦ا ٠حکٜ٘ و ٠ح٨ٝی آن ة٨ده و ٦ـح٤غ. ؿیاؿث ٦ای دوٝث در ٚتال گؼوه ٦ای ٠٨ٚی و٠ـئ٥ٞ ٠٨ٚیث 

ٝث ج٨٤ع زیادی دارد وٝیک٢ ةـیاری از ای٢ ج٨٤ّات در ٚاٝب ٤٠اِٗ ة٥ ٠ذاة٥ یک امٜ در پی٨ؿحگی و ا٣ـسام دو

٠ادی ًت٥ٛ صاکٟ ک٥ ٨ّا٠ٜ ٠حْغد ٠ضیٌی ٢ٗ آورا٥٣ و ؿیاؿی در آن دظاٝث دارد و ٚاةٜ ج٨ویش 

در صٛیٛث ؿؼقث امٞی ؿیاؿث ٠٨ٚی را ةایـحی در رویکؼد٦ا و اٚغا٠ات ٣ُام (.66:1391)صیغری،اؿث

٠ـئ٥ٞ ؿیاؿث ٠٨ٚی ج٧٤ا ز٤ت٥ » و پیگیؼی کؼد و ای٢ ةغان ؿتب اؿث ک٥ ٗؼ٤٦گی کك٨ر ٠الص٥ُ، زـحس٨ 

 (.56:1380)ز٣غی،«ق٤اظحی و ٗؼ٤٦گی آن ٨ٚی جؼ اؿث٦ای ص٨ٛٚی و ٚا٣٨٣ی آن ٣یـث، ةٞک٥ ز٤ت٥ زا٥ْ٠ 

ایساد ا٣ـسام و یکپارچگی در زا٥ْ٠ در زا٥ْ٠ و ز٨ٞگیؼی از  جؼی٢ ا٦غاف ؿیاؿث ٠٨ٚییکی از ٧٠ٟ         

ازح١اع اؿث؛ ا٣ـسام وؼورجی ازح٤اب ٣اپػیؼ و ٠ٛغ٥٠ ای الزم ةؼای ةٛاء و جغاوم صیات ؿیاؿی، ج٘ؼ٥ٚ 

ازح١اّی و ٗؼ٤٦گی اؿث و ةیا٣گؼ آن اؿث ک٥ ا٦اٝی یک زا٥ْ٠ ة٥ ٣ض٨ کٞی در ٠ؼاجب ة٤یادی٢، دارای وٗاق 

ةؼ ق٤اظث ا٣گیؽه  ،ر٦یاٗث ؿیاؿث ٠٨ٚی (.352:1385در ا٦غاف، ارزش ٦ا و ٣گؼش ٦ا ٦ـح٤غ)قاه ز٠ا٣یان،

٦ا و ٠ٛامغ ر٦تؼان و دوٝح١ؼدان در ٚتال گؼوه ٦ای ٠٨ٚی و ؿیاؿث ٦ایی ک٥ در زـحس٨ی ٠ٛامغ ؿیاؿی 

جاکیغ دارد.  ،در داظٜ ووِ ٠ی ک٤٤غ و از ای٢ راه ةؼ رو٣غ ؿیاؿث گػاری ظارزی دوٝث ٠ؼدان جادیؼ ٠ی ٧٣غ

ی ٨٠دؼ ٠٨ٚی را ة٥ ٤٠ؽ٥ٝ ج٧غیغ ةا ٗؼمث ٦ا ٠ـئ٥ٞ ٨٦یثةؼ ای٢ اؿاس، آ٣ان در راؿحای صٍ٘ ووْیث ظ٨د، 

در ٣ُؼ ٠ی گیؼ٣غ. در چ٤ی٢ ٗؼای٤غی، ؿیاؿث ٠٨ٚی پ٨یكی ظٌیؼ اؿث ک٥ ًی آن ر٦تؼان ؿیاؿی را ة٥ 

٠غیؼیث ٠ـایٜ و چاٝف ٦ای ٠٨ٚی ةا زٞب ص١ایث گؼوه ٦ای ٠٨ٚی و ز٨ٞگیؼی از اجضاد و ١٦ؼا٦ی آ٣ان ةا 

و دا٥٤٠ جضٛٙ ای٢ ا٦غاف را ة٥ ؿیاؿث ظارزی ٣یؽ ٠ی ٠عاٝ٘ان داظٞی و ظارزی وادار ٠ی ک٤غ 

 (.59:1391صیغری،کكا٣غ)
 ( الگوها و مدل های مدیریت سیاسی قومی2-4

٣ض٨ه جْا٠ٜ و ٤٠اؿتات صک٠٨ث و گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ٠ح٘اوت و ٠حْغد اؿث، ة٥ ٨ًریک٥ در ای٢ ز٠ی٥٤ ٠ی         

ؼگؼایی، ادٔام، اظؼاج، ظ٨دگؼدا٣ی و... را در ج٨ان اٝگ٦٨ا و ٠غل ٦ای ٠حْغدی چ٨ن ١٦ا٤٣غ ؿازی، جکذ

دوٝث ٦ا ةؼ اؿاس ٨٣ع اٚغا٠ات و یا ؿیاؿث ٦ای ٤٠اؿتات صک٠٨ث و ا٨ٚام ٠كا٦غه کؼد. ة٥ جْتیؼی دیگؼ، 
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گؼائی ز١ْیث ٦ای ٠٨ٚی، رویکؼد ٦ای ٠عحٞ٘ی از ٚتیٜ، ایالت ٠عحٖٞ ٠ؼکؽگؼیؽی و یا ٠ؼکؽظ٨د در ةؼاةؼ ج١

، ٠غر٣یحی ء ازح١اّات ةكؼیزی یا ایساد ص٨ٛق ةؼاةؼ و ٠ـاوی ةؼای کٞی٥ اّىاؿیاؿث جکذؼگؼائی، ١٦ا٤٣غؿا

یا ٨٣ؿازی و یا صحی در ٚاٝب ٨٠ارد ةـیار ٤٠٘ی از ٚتیٜ ٣ـٜ کكی، اردوگاه ٦ای کار ازتاری، زةان کكی، 

ر (.ج١ا٠ی ای٢ اٝگ٦٨ا د206-180:1380زاةسایی ز١ْیث ٦ا، ز٤گ، پاکـازی و ...اٚغام ٠ی ١٣ای٤غ )روالن،

٢ ٠یان راؿحای پی٣٨غ د٤٦غگی ةی٢ ؿؼز٠ی٢ و ٠ٞث ٠ی ١٣ای٤غ و ةایغ گ٘ث، ٚغرت صک٠٨ث از پی٣٨غ ؿؼز٠ی

در ادا٥٠ ٠ٌٞب ١٧٠حؼی٢ ٠غل ٦ا و اٝگ٦٨ایی را ک٥ صک٠٨ث (.199:1379)٨٠یؼ،صک٠٨ث و ٠ٞث ٣اقی ٠ی ق٨د

 ٦ا در جْا٠ٜ ةا گؼو٧٦ای ٠٨ٚی ظ٨د در پیف ٠ی گیؼ٣غ ة٥ اظحنار ةؼرؿی ٠ی ق٨د: 
  ( هذل ّواًٌذ عاسی ٍ هذل تكثزگزایی1-2-4

ا٠ؼوزه در ادةیات ؿیاؿی و ازح١اّی اٝگ٨ی ٦ای ؿیاؿث گػاران ٠٨ٚی و ٗؼ٤٦گی ک٥ یکی از ١٧٠حؼی٢       

٣ُؼی٥ ١٦ا٤٣غ ؿازی از زا٥ْ٠ ق٤اؿی آ٠ؼیکایی  .اؿث جکذؼگؼایی٠غل ١٦ا٤٣غ ؿازی و رایر اؿث ٠غل 

در کحاب ظ٨د جضث ٨٤ّان ٠كاة٥ ؿازی در ز٣غگی ا٠ؼیکایی  ٠1964یٞح٨ن ام. گ٨ردن اؿث ک٥ در ؿال 

٤٠حكؼ کؼد. جضٛٙ ای٢ ؿیاؿث ة٥ دٝیٜ ٠ح٘اوت اٚٞیث ٦ا ةؼای صٍ٘ ص٨ٛق و ٗؼ٤٦گ ظ٨د ٨١ْ٠ال ٠ـا١ٝث 

كغه اؿث. ٝػا ٤٠سؼ ة٥ ٨ٚم کكی)پاکـازی و ٠ْغوم کؼدن اٚٞیث( یا ٣آ٠یؽ ٣ت٨ده و ة٥ روش د٨٠کؼاجیک ا٣سام 

ک گؼوه و یا ٗكار قغیغ ة٥ ٨ُ٤٠ر ایساد قؼایي ؿعث ز٣غگی ةؼای ٣ـٜ و اً٘ال آن ٣ـٜ کكی)کكحار ی

گؼوه( گؼدیغه اؿث. ٣گاه ة٥ ٗؼ٤٦گ اٚٞیث ج٨ؿي کـا٣ی ک٥ ؿیاؿث ١٦ا٤٣غؿازی را د٣تال ٠ی ک٤٤غ یک ٣گاه 

٦ایی دوٝث (. 75:1387ظ٨ار٣گارا٥٣ اؿث ٝػا ظ٨ا٦ان ک٤ار گػاقح٢ آن و ١٦ا٤٣غی ةا زا٥ْ٠ ٦ـح٤غ)٨٣رةعف،

٠ذٜ آ٠ؼیکا و کا٣ادا، ةؼزیٜ و آرژا٣حی٢ ک٥ ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚی از ٨٣ع ١٦ا٤٣غ ؿازی را ة٥ ازؼا در ٠ی آور٣غ، ة٥ 

دٝیٜ ای٤ک٥ اکذؼ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ة٥ قکٜ داوًٞتا٥٣ ة٥ ای٢ ز٨ا٠ِ آ٠غه ا٣غ ةا ج٨ٗیٛاجی ٨٠از٥ ة٨ده ا٣غ ا٠ا ةایغ 

١٦ا٤٣غؿازی را ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ازؼا کؼد و در ّی٢ صال دا٣ـث ک٥ در ٦یچ زا٥ْ٠ ای ١٣ی ج٨ان ؿیاؿث ٦ای 

ز٨ا٠ْی ک٥ َؼٗیث جضٛٙ چ٤ی٢ ؿیاؿحی را درا ةاق٤غ ازؼای ای٢ ؿیاؿث چ٤ا٣چ٥ از ؿ٨ی گؼوه ٦ای ٠٨ٚی 

 (.44:1391)صیغری،ة٥ قکٜ داوًٞتا٥٣ پػیؼٗح٥ ق٨د زا٥ْ٠ را در ٠ـیؼ وٗاق ازح١اّی ج٨ٛیث ظ٨ا٦غ ٨١٣د

ؿیاؿث ٦ای جکذؼگؼایا٥٣ ٠٨ٚی در ّی٢ صال ک٥ ةؼ ج٨٤ع و ج٘اوت اؿث.  گؼایی جکذؼ ٠غل دیگؼ، اٝگ٨ی      

اٚحنادی ک٥ گؼوه ٦ای ٠عحٖٞ  -٦ای گؼو٦ی )٠٨ٚی( جاکیغ ٠ی ق٨د ةؼ وز٨د یک ؿاظحار ٠كحؼك ؿیاؿی

٠٨ٚی را ک٥ ة٥ یکغیگؼ پی٣٨غ د٦غ ٣یؽ ج٨ز٥ ٠ی ک٤غ. در واِٚ ةغون وز٨د یک ؿاظحار ؿاز٠ا٣ی ٠كحؼك زا٥ْ٠ 

٠٨ٚی قکٜ ١٣ی گیؼد. ی٤ْی ةا وز٨د ج١ایؽات ٗؼ٤٦گی ا٨ٚام، یک اقحؼاك ؿاز٠ا٣ی در ةی٢ آن ٦ا جغارك چ٤غ 

یغ ةؼ صٍ٘ و میا٣ث از ج٨٘ت کجاک٥  دیغه ٠ی ق٨د. از ای٢ ز٧ث جکذؼگؼایی دارای دو ةْغ اؿث. ةْغ ٗؼ٤٦گی

ؿاز٠ان ٦ای ٠ـحٛٞی از ای ٗؼ٤٦گی ا٨ٚام اوت ٠٦ت٤ای ج٘ ؼةک٥  ةْغ ؿاظحاریو  ٦ای ٗؼ٤٦گی ا٨ٚام اؿث

در ک٤ار ای٢ دو ةْغ ٠ی ج٨ان (. 85)١٦ان:ٚتیٜ ٠غارس و ادارات در چارچ٨ب ٦ؼ ٠٨ٚی ٠غ٣ُؼ ٚؼار ٠ی گیؼد



 
 

1397 
 

ةْغ ؿیاؿث ٦ای جؼزیضی ٠٨ٚی را اٗؽود ک٥ ًی آن دوٝث در راؿحای کذؼت گؼایی ص١ایحی و ا١ّال ؿیاؿث 

ٞیث ٦ای ٠٨ٚی ک٥ ٚؼةا٣ی جتْیه ة٨ده ا٣غ، اٚغا٠اجی ٦ا و ةؼ ٣ا٥٠ ریؽی ٦ایی ةؼای ارجٛاء ووْیث آ٨٠زقی اٚ

 .ا٣سام ٠ی د٦غ)٠اٝؽی و ؿؼیال٣کا(
 
 
 
 

 
                 

 

 

 

 

 ( 351:1395هٌثغ: )ؽاُ سهاًیاى،         عیاعت قَهی ٍ اًغجام هلی:  2ؽوارًُوَدار

 

 ( هذل ّای عزكَب، تقغین قذرت، جذب ٍ ادغام2-2-4

، ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٣ع ٣ُام ؿیاؿی و قی٨ه جْا٠ٜ دوٝث ٦ا اٝگ٦٨ای ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚیة٤غی دیگؼ از در دؿح٥     

ةا گؼوه ٦ای ٠٨ٚی، را٦تؼد٦ایی ک٥ آن ٦ا در راة٥ٌ ةا ا٨ٚام اجعاذ ٠ی ک٤٤غ، ج٨٤ع زیادی دار٣غ. ای٢ را٦تؼد٦ا 

 .امو ادٔزػب  ،ؿؼک٨ب، جٛـیٟ ٚغرتاٝگ٨ی ؿیاؿث ٠٨ٚی وز٨د دارد ک٥ ّتارج٤غ از:  چ٧اردر ٚاٝب 

 :اٝگ٨یی از رواةي ٠٨ٚی اؿث ک٥ در آن یک زا٥ْ٠ ٠٨ٚی ةا ک٤حؼل ٧٣اد دوٝث و  راّثزد عزكَب

اةؽار٦ای ا١ّال ا٣ضناری ٚغرت اّىای زا٥ْ٠ ٠٨ٚی دیگؼ را ة٥ ا٣ٛیاد در ٠ی آورد. ای٢ اٝگ٨ ظ٨د ة٥ 

 زػب. قی٨ه دِٗ ة٥ دوقکٜ رؿ١ی و ٔیؼ رؿ١یظ٥ جٛـیٟ ٠ی ق٨د: روش دِٗ و روش دو زیؼ قا

َا٦ؼ ٠ی ق٨د، ا٠ا در ٦ؼ دو صاٝث یک ؿاظحار ًتٛاجی ٠٨ٚی در ٚاٝب ٣اةؼاةؼ در ص٨ٛق، ٨٠ْٚیث و 

ٗؼمث ٦ا ةؼای اٗؼاد ةؼاؿاس ظاؿحگاه ٠٨ٚیكان وز٨د دارد. ای٢ ٨٣ع ؿیاؿث از ًؼز ج٘کؼ ةؼجؼی 

ن (. ٥٣٨١٣ ٦ایی از ای٢ را٦تؼد ) آ١ٝان ٣ازی در ز٠ا٠٨ٚ142:1380ی ٣اقی ٠ی ق٨د)ظ٨ةؼوی پاك،

ز٤گ و اؿؼائیٜ(  ٠ی ةاق٤غ. ماصب ٣ُؼان ای٢ ٨٣ع ؿیاؿث را ١٦ا٤٣غؿازی، ظك٣٨ث آ٠یؽ ٠ی دا٤٣غ. 

در ای٢ ٨٣ع ١٦ا٤٣غ ؿازی ةؼای ز٨ٞگیؼی از ة٧ؼه ٤٠غ قغن آزادا٥٣ و ةؼاةؼی گؼوه ٦ای اٚٞیث از 

٠ؽایای ازح١اّی ة٥ زور و ظك٣٨ث ٠ح٨ؿٜ ٠ی ق٣٨غ ک٥ در ٧٣ایث ة٥ ٣ـٜ کكی ٤٠سؼ ٠ی 

(. از ز٥ٞ١ ای٢ ؿیاؿث ٦ا ٠ی ج٨ان ة٥ ٣اة٨دی ٗیؽیکی، امالح ظ٨ٌط 57:1385اٝضی ا٠یؼی،ق٨د)م

 (٠163:1380ؼزی و زاةسایی اٚٞیث ٦ا اقاره کؼد)ظ٨ةؼوی پاك،

دوٝث ٦ای ٠ح٨٤ع ٠٨ٚی و 

 زةا٣ی و ٠ػ٦تی

 ةٛاء صک٠٨ث

 جغوی٢ اؿحؼاجژی ٠ٞی

 ز٧ث ایساد و ارجٛاء

 ا٣ـسام ٠ٞی ا٣ـسام ٠ٞی

 دوٝث ٦ای ١٦گ٢
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 )ظ٨دگؼدا٣ی ّتارجـث از واگػاری ٚغرت ؿیاؿی ة٥ یک واصغ  :راّثزد تقغین قذرت )خَدگزداًی

٥ و اؿاؿا آن ؿؼز٠ی٢ از ٣ُؼ جاریعی ة٥ آن ٦ا جْٞٙ ؿیاؿی ک٥ در ک٤حؼل یک گؼوه ٠٨ٚی ٚؼار داقح

قان و  داقح٥ اؿث. ٦غف از ای٢ ا٠ؼ ا١ًی٤ان گؼوه ٦ای ٠٨ٚی از گـحؼش آزادا٥٣ و کا٠ٜ ٗؼ٤٦گ

قغ. یک از ١ّغه جؼی٢ ای٢ ؿاز و کار٦ا ٗغراٝیـٟ ٠ی ةاقغ. ٣ُام ٦ای ٗغرال ٠ی ةاقان  جا٠ی٢ ٤٠اِٗ

 ٠٨ٚی)٤٦غ، کا٣ادا و ؿ٨ییؾ(، ٗغراٝیـٟ ٔیؼ ٠٨ٚی)ایاالت ة٥ دو گؼوه جٛـیٟ ٠ی ق٣٨غ. ٗغراٝیـٟ

 (.٠72:1391حضغه آ٠ؼیکا، ةؼزیٜ و ... ()صیغری،

 :١٦ا٤٣غؿازی ٗؼای٤غی اؿث ک٥ ة٥ وؿی٥ٞ آن ٗؼ٤٦گ گؼوه اٚٞیث در چارچ٨ب  راّثزد جذب

ازی در ٗؼ٤٦گی ٨٣ی٢ ر٣گ ٠ی ةازد و اٗؼاد گؼوه اٚٞیث ١٦ا٤٣غ دیگؼان ٠ی ق٣٨غ. ١٦ا٤٣غؿ -ازح١اّی

قکٜ کا٠ٜ ظ٨د از ٠یان ةؼداقح٢  ج١ا٠ی ٨٦یث گؼو٦ی و زدودن ظاًؼه ٦ای یک ز١ِ را ٦غف 

(. ١٦ا٤٣غ ؿازی ؿیاؿی ةـحگی ة٥ جسا٣ؾ در زةان، ٠ػ٦ب، جاریط و ٣یؽ ٨ّا٠ٜ 59گؼٗح٥ اؿث)١٦ان: 

ٗؼدی ٠ا٤٣غ ؿ٢، ز٤ؾ و جضنیالت اٗؼاد و ١٦چ٤ی٢ ؿیاؿث ٦ای دا٥٤٠ دار صک٠٨ث در ای٢ ز٠ی٥٤ 

(. آدار و ٣حایر ١٦ا٤٣غؿازی کا٦ف اظحالٗات ٗؼ٤٦گی و ؿاظحاری در Kymlicka,1995:85دارد)

ةی٢ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی اؿث و در م٨رت جضٛٙ کا٠ٜ آن، زا٥ْ٠ ای ٠حسا٣ؾ و ١٦گ٢ ة٥ وز٨د ظ٨ا٦غ 

آ٠غ ک٥ در ةی٢ گؼوه ٦ا از صیخ ٣ژاد و ٗؼ٤٦گ ج٘اوجی وز٨د ٣ع٨ا٦غ داقث. در واک٤ف ة٥ ای٢ 

در ز٨ا٠ِ چ٤غ ٗؼ٤٦گی ٨٦یث ٦ای ٠٨ٚی در راؿحای ٠كؼوّیث ةعكی ة٥ ٤٦سار٦ای  ؿیاؿث ٦ا

٠٨ٚی ظ٨د دؿث ة٥ اٚغا٠ات گ٣٨اگ٣٨ی ٠ی ز٤٣غ. ای٢ اٚغا٠ات از ًتٛی از ْٗاٝیث ٦ای ٠ـا١ٝث آ٠یؽ 

جا جضؼکات ظك٣٨ث آ٠یؽ ٠٨ٚی را در ةؼ٠ی گیؼد. )٥٣٨١٣ ق٨رش ٦ای ٠٨ٚی در ّؼاق در مغام و 

ی٢ ؿیاؿث دؿحکف ٠ع١ٞی٢ اؿث. در ای٢ روش صک٠٨ث، گؼوه ٦ای ٠٨ٚی را ة٥ جؼکی٥(. را٦تؼد ا

زا٥ْ٠ پػیؼی در چارچ٨ب زؼیان ٔاٝب زا٥ْ٠ از راه ٧٠ارت یاٗح٢ در زةان ٠ٞی و ازدواج ٦ای ةی٢ 

٠٨ٚی جك٨یٙ ٠ی ک٤غ . اٝتح٥ در ٠یان اٗؼاد ١٠ک٢  اؿث جالش ک٤٤غ ٨٦یث دوگا٥٣ ای ةؼای ظ٨د 

ؼیان ٔاٝب زا٥ْ٠ ؿ٤گی٢ جؼ ٠ی جغریر ای٢ جْادل یک ًؼ٥ٗ قغه و ک٥٘ ز ا٣حعاب ک٤٤غ ، وٝی ة٥

 (.83:1391ق٨د)صیغری،

 :ةؼای ادٔام ٠٨ٚی، وز٨د ٦ـح٥ ٠حسا٣ؾ ٠٨ٚی وؼوری اؿث  عیاعت ادغام

٠سؼی ؿیاؿث ادٔام ٠ی ةاقغ. یک گؼوه ٠٨ٚی گؼوه (. در یک زا٥ْ٠ یک 235:1386)٦اچی٤ـ٨ن،

ي ق٨د و جٛـیٟ ٚغرت ٣یؽ ١٠ک٢ ١٣ی ةاقغ ةٞک٥ در آن زا٥ْ٠، ٠ـ١٣ٞی ج٨ا٣غ ةؼ گؼوه ٦ای دیگؼ 
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زغول زیؼ ١٧٠حؼی٢ ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚی را در ةؼظی  ج٧٤ا ةؼ پای٥ ی قایـح٥ ؿاالری ١ّٜ ٠ی ق٨د.

 کك٨ر٦ا ٣كان ٠ی د٦غ.

 : عیاعت ّای قَهی در كؾَرّای هختلف 1ؽوارُ جذٍل

 ؿث٨٠وِ و ٨ّا٠ٜ جادیؼ گػار در جغوی٢ ؿیا ٨٣ع ؿیاؿث کك٨ر

ؿیاؿث  ٗؼا٣ـ٥

 ١٦ا٤٣غؿازی

 ایغئ٨ٝ٨ژی و قؼایي زٕؼاٗیایی

ؿیاؿث ١٦ا٤٣غ  جؼکی٥

 ؿازی ٠٨ٚی

 از درون قکٜ گیؼی جؼکی٥ زغیغ قکٜ گؼٗث ک٥ ةؼ پای٥ ٠ٞث واصغ جؼك ق٤اظح٥ ٠ی ق٣٨غ.

 ّغم رؿ١یث کؼد٦ا ة٥ ٨٤ّان ٠ؼد٠ی زغاگا٥٣ در ٚا٨٣ن اؿاؿی اؿث.

چ٤غ ٗؼ٤٦گ  اؿپا٣یا

 گؼایی

ی دراؿپا٣یا ارجتاط ٠ـحٛی١ی ةا جض٨الت ؿیاؿی کالن ای٢ کك٨ر دارد. ٣کح٥ ٚاةٜ ؿیاؿث ٠٨ٚ

، ّغم وز٨د ز٤تف ٦ای زغایی ًٞب در ٠یان پا٣یا ،گؼوه ٦ای ٠٨ٚی در اؿپا٣یاج٨ز٥ در ٨٠رد اؿ

 )کاجاالن ٦ا(ت ٠٨ٚی ٣یؼو٤٠غ در ٠یان آن ٦اؿث. ٟ وز٨د جْٞٛارٔ دیگؼ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ّٞی

چ٤غ ٗؼ٤٦گ  ؿ٨ئیؾ

 گؼایی

یک اصـاس ٣یؼو٤٠غاز وٗاداری ٠٨١ّی در ای٢ کك٨ر وز٨ددارد. در ز١ْیث ةغون وز٨د وٗاداری 

 اٚٞیث ٦ای ٠ٞی گ٣٨اگ٨ن دوٝث ای چ٤غ ٠ٞیحی دوام ٣ع٨ا٤٦غ آورد.

ایاالت 

 ٠حضغه

 ٠ٞث ا٠ؼوزی ایاالت ٠حضغه، کـا٣ی ٦ـح٤غ ةا ریك٥ ٦ای ٠٨ٚی و ٣ژادی گ٣٨اگ٣٨ی ک٥ در پی کكٖ ؿیاؿث ادٔام

آ٠ؼیکا ة٨د٣غ و ة٥ ای٢ کك٨ر ٧٠ازؼت کؼد٣غ. ٤٦گام جٛـی١ات و جْیی٢ ٠ؼز٦ای ایاالت ای٢ کك٨ر 

اٚٞیث ٦ای زةا٣ی ة٥ گ٥٣٨ ای ج٨زیِ قغ٣غ ک٥ ا٣گٞیـی زةان ٦ا در٦ؼ واصغ جٛـی١ات ة٥ م٨رت 

 اکذؼیث در آ٠غه اؿث.
 ( 1391( ٍ )كزیوی هلِ، 1391هٌثغ: تلفیقی اس هٌاتغ)كزیوی،

 
 اعت هْار ٍ اعتزاتضی ّای كٌتزل ٍ عزكَب قَهی( عی3-2-4

٨ال ٠١ْ ،ک٥ ا٣ناف و ّغاٝث ازح١اّی ٣ـتث ة٥ ا٨ٚام رّایث ١٣ی ق٨ددر کك٨ر٦ایی ةا ٠ٞث جؼکیتی،       

ٗؼای٤غ واگؼایی و ٣اآرا٠ی ٠٨ٚی رخ ٠ی د٦غ ک٥ ای٢ ٠ـائٜ ٨٠زب ّکؾ ا١ْٜٝ صاک١ان ة٥ قکٜ ؿؼک٨ب 

گ٨ن ٠ی ق٨د. جا ک٨٤ن چ٤غ اؿحؼاجژی در ای٢ ز٠ی٥٤ در ةی٢ کك٨ر٦ای ز٧ان ةضؼان و ارائ٥ اؿحؼاجژی ٦ای گ٣٨ا

 ٠ٌؼح ة٨ده اؿث ک٥ ّتارج٤غ از:

 :از ًؼیٙ ة٥ کارگیؼی زور در ٠ٛیاس گـحؼده ١ّٞی ٠ی ق٨د. ای٢ اؿحؼاجژی ا٠ؼوزه  عزكَب هغتقین

٨د ک٥ قزی٥ ٠ی ٠ٌؼود ة٨ده و واک٤ف ةی٢ ا١ٝٞٞی را ة٥ ١٦ؼاه دارد. اجعاذ ای٢ ؿیاؿث ای٢ گ٥٣٨ ج٨

اگؼ جٛاوای اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی ةؼای ظ٨د ٠عحاری ٗؼ٤٦گی و ؿیاؿی ک٤حؼل ٣ك٨د ٠ی ج٨ا٣غ 

١٦تـحگی ٠٨ٚی را ج٧غیغ ک٤غ و یا ١٦ا٤٣غ ی٨گـالوی ؿاةٙ، روا٣غا، ةؼو٣غی و ک٨زوو ة٥ ز٤گ آقکار، 

 (.1419:1378کكحار ز١ْی و ٣ـٜ کكی ةی٤سا٠غ)اة٨ًاٝتی،
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 :ؼاجژی در پی آن اؿث ک٥ ة٥ جغریر، ا٠ا ة٥ م٨رت ٠ـح١ؼ ز٠ی٥٤ ٦ای ای٢ اؿح عزكَب غیز هغتقین

زوال و ٗؼؿایف ٨٦یث ٗؼ٤٦گی ا٨ٚام واگؼا را ٗؼا٦ٟ آورد. ٠ذٜ پغیغه ٠غر٣یؽاؿی٨ن و در قکٜ 

در ٠ی آیغ، وٝی ای٢ اؿحؼاجژی ٨١ْ٠ال  ... ة٥ صاٝث ازؼایییی ٣ُیؼ ٠حضغ اٝكکٜ، زةان رؿ١ی و١٣اد٦ا

 ٨٠از٥ ٠ی ق٨د.گا٦ی ٦ای ٠٨ٚی آةا ظ٨د

 ؿیاؿث ٦ایی ک٥ ة٥ ز٧ث ص١ایث از جکذؼگؼایی ًؼاصی  تزاتز:تكثز گزایی تزاتز ٍ ًا عیاعت قَهی

قغه ا٣غ، ج٨٤ع گؼو٦ی و صٍ٘ ٠ؼز٦ای زغا ک٤٤غه گؼوه ٦ای چ٤غ ٠٨ٚی از یکغیگؼ را جك٨یٙ و 

٠ی ق٣٨غ،  ز٨ا٠ِ چ٤غ ٠٨ٚی ک٥ ج٨ؿي ام٨ل جکذؼگؼایی ٠ـاوات ًٞتان ٦غایثدر جؼٔیب ٠ی ١٣ای٤غ.

گؼوه ٦ای ٠٨ٚی جتغیٜ ة٥ گؼوه ٦ای ذی ٣ِ٘ ؿیاؿی ٠ی ق٣٨غ ک٥ ةؼ ؿؼ ٤٠اِٗ ازح١اّی ةا یکغیگؼ 

ةغی٢ م٨رت ک٥ ج١ام گؼوه ٦ا ٣ـتث ة٥ یک ٣ام ؿیاؿی ٠كحؼك و واصغ وٗادار ٠ی . رٚاةث ٠ی ک٤٤غ

ش ٦ای ةاق٤غ و در داظٜ ٣ُام اٚحنادی و ام٨ٝی ٠كارکث ٠ی ز٨ی٤غ و ٠س٥ّ٨١ یکـا٣ی از ارز

 (. ا٠ا ؿیاؿث جکذؼگؼایی ٣اةؼاةؼ دالٝث ةؼ ٣حایر و٠٨ٚ237:1378ی را درك ٠ی ک٤٤غ)٦ا٣حیگ٨ن،

ٗؼای٤غ٦ایی دارد ک٥ ة٥ وو٨ح ةؼای گؼوه ٦ای ٠٨ٚی زا٥ْ٠ ٣اةؼاةؼا٥٣ اؿث، ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚی ک٥ 

ؼ ٚغرت و ٠ؽایا را ج٨ٛیث گؼوه ٦ای ٠٨ٚی را از صیخ ؿاظحاری از یکغیگؼ ٠سؽا و ج٨زیِ ةـیار ٣اةؼاة

٠ی ١٣ای٤غ، ای٢ ؿیاؿث ٦ا ةیكحؼ ج٨ؿي ازتار دوٝث ص١ایث و ج٨ٛیث ٠ی ق٣٨غ، روقی ک٥ ١٠ک٢ 

 (.  243اؿث از ؿ٨ی ج١ا٠ی گؼوه ٦ا ٠كؼوع ق٤اظح٥ ٣ك٨د)١٦ان:

 :در ای٢ اؿحؼاجژی دوٝث ٥٣ ج٧٤ا ٨٦یث ٗؼ٤٦گی گؼوه ٦ای واگؼ را ٣٘ی ١٣ی ک٤غ ةٞک٥ آن را  تغاتق

٠ػ٦تی را در اظحیار آ٣ان ٚؼار ٠ی د٦غ ٠ذٜ اروپا  -٥ و اةؽار٦ای ٤٠اؿب، ز٧ث ٨٦یث ٗؼ٤٦گیپػیؼٗح

(. ة٤اةؼای٢ ة٥ ١٦ؽیـحی ٠تح٤ی ةؼ میا٣ث و صٍ٘ ص٨ٛق 45:1380ةْغ از زؼیان ٠غر٣یؽه)پیؼدقحی،

اٚٞیث و ٥٣ اؿحضا٥ٝ ٗؼ٤٦گی در ٗؼ٤٦گ اکذؼیث ٤ْ٠ا ٠ی د٦غ. در م٨رجی ک٥ ١٦ا٤٣غ ؿازی ٠٨ٚی 

ة٥ صٜ و زػب ویژگی ٦ا و ّادات و رؿ٨م ٗؼ٤٦گی گؼوه ٦ای اٚٞیث در ٗؼ٤٦گ صاکٟ اکذؼیث  أٞب

دالٝث دارد. ١٦گؼایی ٠٨ٚی اٚٞیث ٦ا ١٠ک٢ اؿث راه صٜ ایغه آٝی ةؼای ١٦ؽیـحی ٠ـا١ٝث آ٠یؽ و 

یکپارچگی ٠ٞی ةاقغ، ا٠ا ٦غف صک٠٨ث ٦ای صاکٟ أٞب ١٦ا٤٣غؿازی ٠٨ٚی اٚٞیث ٦ا اؿث ؿیاؿث 

زی چ٥ ة٥ اکؼاه و چ٥ ة٥ ازتار)٠ذٜ کؼد٦ا در ّؼاق و جؼکی٥( و چ٥ ةا روی٥ ٦ای ١٦ا٤٣غؿا

د٨٠کؼاجیک)٠ذٜ اٝسؽایؼی ٦ا در ٗؼا٣ـ٥ و جؼك ٦ا در آ١ٝان( م٨رت گیؼد و یا ةا ج٘اوت ٦ای ٠٨ٚی و 
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ج١ایؽات ٠ػ٦تی و زةا٣ی آ٠یعح٥ ق٨د، درد٣اك اؿث. ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ راه صٜ ٤٠ٌٛی در ای٢ ٨٠ارد، 

 (.133:1378ؿیاؿث ٦ای ١٦گؼا ک٤٤غه و ٥٣ ١٦ا٤٣غؿاز اؿث)اة٨ًاٝتی،اجعاذ 

 :قکٜ پیكؼٗح٥ جؼی از اؿحؼاجژی جٌاةٙ اؿث ک٥ در پی ایساد یک ج٨اٗٙ ةی٢ دو ٣یؼوی  فذرالیغن

 اؿحٛالل ًٞب و ج١ؼکؽ گؼا اؿث.

  ٍ ٗغراؿی٨ن و ک٤٘غراؿی٨ن در واِٚ پیكؼٗح٥ جؼی٢ قکٜ جٌاةٙ و  ٌفذراعیَى:كفذراعیَى

 (.45:1380اٝیـٟ اؿث)پیؼدقحی،ٗغر

 ( عیاعت ّای هٌفی ًِ گا4-2-4ًِ

ؿیاؿث ٦ای ٤٠٘ی ٥٣ گا٥٣ ای را ةیان ٠ی ک٤غ اؿث. وی ةؼج٨ن یکی از ا٣غیك٤١غان ص٨زه ٠ٌاْٝات ٠٨ٚی       

٦ا از آن اؿح٘اده ٠ی ک٤٤غ. ای٢ ٨٠ارد ّتارج٤غ از: اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی و ة٥ ظن٨ص گؼوه  ک٥ دوٝث ٦ا در ٠ٛاةٜ

وگاه ٦ای کار ازتاری، ٣ـٜ کكی و ز٤ایث ّٞی٥ ةكؼیث، ٨ٚم کكی و زةان کكی، زاةسایی کؼدن ز١ْیث ارد

٦ا، ا٣حٛال و ٠تاد٥ٝ ز١ْیث ٦ا، جتْیغ و ٣اة٨دی کٞی یا گؽی٤كی، ؿ٨زا٣غن، ز٧اد و ز٤گ ٦ای مٞیتی، پاك 

 (.207-143:1380ؿازی ٠٨ٚی و اؿح١ْار )ةؼج٨ن،

 هقاتل حكَهت  ( الگَّای رفتاری قَهیت ّا در3-4

ةازیگؼ امٞی دیگؼ در ٤٠اؿتات صک٠٨ث و ٠٨ٚیث ٦ا در کك٨ر٦ای ةا ٠ٞث جؼکیتی، گؼوه ٦ای ٠٨ٚی           

٦ـح٤غ ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠حٕیؼ٦ایی چ٨ن ؿ٧ٟ گؼوه ٠٨ٚی در کٜ ز١ْیث، ٤٠اؿتات ةی٢ ٠٨ٚی، ووْیث گؼوه 

ظ٨دآگا٦ی ٦ای ٠٨ٚی، دظاٝث ٦ای  ٠٨ٚی در کك٨ر٦ای ١٦ـای٥، ؿٌش ج٨ؿ٥ْ و رٗاه ةی٢ گؼو٦ای ٠٨ٚی،

ارجتاط ٠یان ٗؼا٠ٞی و ... اٝگ٦٨ای رٗحاری ٠ح٘اوجی را ٣ـتث ة٥ صک٠٨ث ٦ا در پیف ٠ی گیؼ٣غ. ةؼ ای٢ اؿاس، 

گؼوه صاکٟ ١٠ک٢ اؿث ة٥ م٨رت ٦ای ٠عحٖٞ ةاقغ و از ؿازگاری کا٠ٜ جا ٠ؼص٥ٞ گؼوه ٠٨ٚی و صک٠٨ث و 

ةؼاؿاس ٦ا اٚٞیث ٠٨ٚی و ة٥ ظن٨ص ٠٨ث ٦ایی ک٥ ةا گؼوه در صکةغی٢ جؼجیب، زغایی ًٞتی جٕییؼ ک٤غ. 

ّغل و ا٣ناف رٗحار ٠ی ق٨د و ة٥ آ٧٣ا از ز٧ات ٗؼ٤٦گی و زةا٣ی اظحیاراجی داده ٠ی ق٨د، ّغم اؿحٛؼار و دتات 

 (. 126:1381ؿیاؿی ٠كا٦غه ١٣ی ق٨د. )٠یؼصیغر،

یث و ٠ٞی گؼایی ٠٨ٚی ٤٠كا رظغاد٦ا جض٨الت ؿیاؿی ز٧ان ٣كان ٠ی د٦غ ک٥ در آٔاز ٚؼن ةیـحٟ، ٠٨ٚ       

و چاٝف ٦ای داظٞی و ةی٢ ا١ٝٞٞی پؼق١اری ة٨ده ا٣غ ک٥ و٢١ ةؼ٦ٟ زدن دتات ؿیاؿی و یکپارچگی ؿؼز٠ی٢ 

دوٝث ٦ا، ٠ی ج٨ا٤٣غ ةؼ ٦ٟ ز٤٣غه ی دتات ؿیاؿی ٥ٌٛ٤٠ و صحی ةی٢ ا١ٜٝٞ ٣یؽ ةاق٤غ؛ جسؽی٥ ی٨گـالوی، 

ی و ؿ٨دان ز٨٤ةی از کك٨ر ؿ٨دان ٥٣٨١٣ ٦ایی از ةازجاب ٦ای چک اؿ٨ٞاکی، زغایی جی٨١ر قؼٚی از ا٣غو٣ؽ
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٣ـتحا زغیغ کك١کف ٦ای ٠٨ٚی ٠ی ةاق٤غ ک٥ ة٥ جٕییؼاجی در ٣ٛك٥ ی ؿیاؿی و زٕؼاٗیایی ةؼظی از ٤٠اًٙ 

 .٨٣ّی رو٣غ واگؼایی ٠٨ٚی ةاب قغو در پؼج٨ آن  ز٧ان ا٣سا٠یغه اؿث
 

 افشایؼ ٍاگزایی ّای قَهیقَهی ٍ تاثیز آى تز  -: تحَالت عیاعی2جذٍل ؽوارُ

 آدار و پیا٠غ رویغاد ؿیاؿی

 ٠ـحٜٛ ز٨٧١ری جكکیٜ پا٣ؽده ؿاةٙ ق٨روی ٗؼوپاقی

قکٜ گیؼی ز٨٧١ری ٦ای جازه 

 اؿحٛالل یاٗح٥ 

 گؼزـحان چ٨ن آ٧٣ا از ةْىی در ٠٨ٚی ًٞتا٥٣ زغایی ٦ای صؼکث ةؼوز

 (چچ٢) روؿی٥ دظ٨ و( ٨٣گ٨ر٨٣ٚؼةاغ) آذرةایسان ،(آةعازی٧ا و ز٨٤ةی اوؿحیا٦ای)

و ٣ـٜ اؿح١ؼار ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی جكکیٜ کك٨ر٦ای ٠ـحٜٛ زغیغ. جكغیغ و  جسؽی٥ و ٗؼوپاقی ی٨گـالوی 

 .... ٨زووکكی ٦ای ٠٨ٚی ک

  اجی٨پی از اریحؼه اؿحٛالل و زغایی

 اٗؽایف واگؼایی ٠٨ٚی ة٥ دٝیٜ دو ٨٦یث ٠٨ٚی ٠ـحٜٛ اؿ٨ٞاکی از چک ز٨٧١ری زغایی

در ّؼاق و جادیؼ آن در ٠تارزات ؿایؼکؼد٦ا در کك٨ر٦ای ظ٨دگؼدا٣ی اکؼاد ٣ُام   ق ّؼا ق١ال رد ا٢٠ ٤٠اًٙ ایساد

 ٠ساور

وْٖ صاک١یث و جكکیٜ صک٠٨ث 

 ٦ای وْیٖ 

ا٣غا، رو کك٨ر٦ا اٗؽایف ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی و ٣ـٜ کكی ةی٢ گؼو٧٦ای ٠٨ٚی ٠ا٤٣غ

 ....ک٤گ٨، ؿ٠٨اٝی، إٗا٣ـحان و
 1311؛تاًٍذ یذاطّزهاس ًگارًذگاى تِ ًقل اس :

گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ٣ـتث ة٥ ٤٠اؿتاجی ک٥ ةا صک٠٨ث دار٣غ رٗحار٦ای ٠عحٞ٘ی را در پیف ٠ی گیؼ٣غ و در         

گػر ز٠ان ووْیث ٦ای ٠ح٘اوجی را ٣یؽ جسؼة٥ ٠ی ک٤٤غ. اٝگ٦٨ای رٗحاری گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ة٥ ظن٨ص اٚٞیث 

 :   ٦ای ٠٨ٚی را ٠ی ج٨ان در ٚاٝب ٨٠ارد زیؼ ًت٥ٛ ة٤غی کؼد

  اٚٞیث ٦ای اؿحضا٥ٝ قغه: ز٨ا٠ْی ٠ػ٦تی، زةا٣ی یا ٠٨ٚی ک٥ ة٥ ٠ؼور ز٠ان ٗؼ٤٦گ ؿیاؿی و ص٨ٛٚی

 اکذؼیث را پػیؼٗح٥ ا٣غ.

  ٠حْارف و ٠ـاوی ٠غ٣ی، ازح١اّی و زایگاه اٚٞیث جـاوی ًٞب: اٚٞیحی ک٥ ة٥ دالیٜ ٠عحٖٞ ظ٨اؿحار

 ؿیاؿی ٦ٟ قان اکذؼیث ٦ـح٤غ.

 دجؼ اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی یا ٗؼ٤٦گی ة٥ ٝضاظ پحا٣ـیٜ ٣یؼو٤٠غ، از ز٥ٞ١ ظ٨د٠عحاری ًٞتان: در ووِ صا

ز١ْیث ةاال، پی٣٨غ ٠ـحضکٟ دور٣ی، ص١ایث ظارزی، ج١ؼکؽ زٕؼاٗیایی ظ٨ا٦ان دؿحؼؿی کا٠ٜ ة٥ 

 ٗؼمث ٦ای اٚحنادی و ؿیاؿی ٠ـحٜٛ از دوٝث و کك٨ر ٦ـح٤غ.

  ٜ٣یؼو٤٠غ و ... ظ٨ا٦ان اؿحٛالل اؿحٛالل ًٞتان: در ووْیث صادجؼ اٚٞیث ٠٨ٚی، ة٥ ٝضاظ پحا٣ـی

 کا٠ٜ ٦ـح٤غ.
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  زغایی ًٞتان: صادجؼی٢ آر٠ان از ٣اصی٥ اٚٞیث ٦ای جسؽی٥ ًٞب ٤٠ْکؾ ٠ی ق٨د ک٥ ٨١ْ٠ال ٤٠سؼ ة٥

 ج٤ف و رواةي جیؼه ةی٢ ١٦ـایگان ٠ی ق٨د.

 (ّوگزایی ٍ ٍاگزایی قَهی،  ػلل ٍ سهیٌِ ّا 4-4

دو ٣یؼوی ٠عاٖٝ، ٠ح١ایٜ ة٥ ٠ؼکؽ یا ١٦گؼا و ٣یؼوی گؼیؽ  ٠ٞث ٦ا ٠حادؼ از -یکپارچگی ٠ٞی ةیكحؼ دوٝث     

از ٠ؼکؽ یا واگؼاؿث. ١٦گؼایی ة٥ ٝضاظ ٠٨٧٘٠ی ّتارجـث از جٛؼیب و ٣ؽدیک قغن اٗؼاد ة٥ ؿ١ث ٥ٌٛ٣ ای 

١٦گؼایی ة٥ ٤ْ٠ی  (.٠373:1390كعل ک٥ ٨١ْ٠ال ة٥ ٨٤ّان ٦غف ٠كحؼك آ٣ان ق٤اظح٥ ٠ی ق٨د)صاٍٗ ٣یا،

ازؽای ٠ٞث ةا ج١ام ٤ّامؼ جكکیٜ د٤٦غة کك٨ر اّٟ از ؿؼز٠ی٢، ٣ُام ؿیاؿی و  اصـاس جْٞٙ و ١٦تـحگی

٦ا و ج٧غیغ٦ا ةؼای کك٨ر را ٗؼمث و ج٧غیغی ةؼای ظ٨د  ٠ٞث اؿث؛ ی٤ْی اٗؼاد ة٥ وز٨د آور٣غة ٠ٞث، ٗؼمث

ةؼ پایة دو  ٦ا در ای٢ ز٠ی٥٤ ٦ا و ٤٠اِٗ ٠ٞی در ج١ام اةْاد آن ٦ـح٤غ. صک٠٨ث دا٤٣غ و صاوؼ ة٥ دٗاع از ارزش ٠ی

٦ؼ ّا٠ٞی ک٥ وصغت  (.56و  55: 1379ک٤٤غ، ٨ّا٠ٜ ٨٤ْ٠ی و ٨ّا٠ٜ ٠ادی )٠سح٧غزاده،  رویکؼد ١ّٜ ٠ی

 -درو٣ی واصغ ؿیاؿی را جا٠ی٢ ک٤غ ة٥ ٨٤ّان ٣یؼو٦ای ٠ؼکؽ گؼا و ّا٠ٜ ١٦گؼایی ١ٞٚغاد ٠ی ق٣٨غ)زؼدن

ارچ٥ و ٤٠ـسٟ جؼ ١ّٜ ک٤غ و ٣ٛف ق٣٨غ جا کك٨ر ة٥ م٨رت یکپ (. ای٢ ٣یؼو٦ا ٨٠زب ٠ی559:1380راو٣حؼی،

 . (45:1391و کارکؼد ٣یؼو٦ای ٠ؼکؽگؼیؽ را ک١ؼ٣گ ک٤٤غ)صیغری،

در ٠ٛاةٜ، واگؼایی، ّتارجـث از ج٘کیک و زغایی از ١٦غیگؼ و دور قغن آن ٦ا از ٦غف ٠كحؼك و وصؼکث ة٥ 

٨ٛٝه و ةاْٜٝ٘ واگؼایی ٠٨ٚی، ّتارت از اصـاس زغایی ةاو  (.373:1390ؿ١ث ٦غف ٦ای ظاص)صاٍٗ ٣یا،

ک٥ ة٥ زای اصـاس جْٞٙ ة٥ ٠ٞث،  ٨ًری ا٨ٚام ةا ج١ام یا ةعكی از ٤ّامؼ جكکیٜ د٤٦غة کك٨ر اؿث؛ ة٥

ؿؼز٠ی٢ و صک٠٨ث، ةا ٤ّامؼی ٠ا٤٣غ زةان ٠٨ٚی، ؿؼز٠ی٢ ٠٨ٚی، و کك٨ر٦ا و ٤٠اًٙ ١٦ـای٥ اصـاس 

در یک زا٥ْ٠ ةاّخ جسؽی٥ ٣یؼو٦ای واگؼا، ٣یؼو٦ایی ٦ـح٤غ ک٥  (.43: ١٦1389گؼایی ١٣ای٤غ )ّتغی، 

١ّٜ ٠ی ک٤٤غ. ٦ؼ چ٤غ ای٢ ٣یؼو٦ا ٨٣ّی  ١٦گؼاواصغ٦ای ؿیاؿی ٠ی ق٣٨غ و در ز٧ث ّکؾ ٣یؼو٦ای 

واگؼایی را ٣ـتث ة٥ ؿٌش ٠ٞی ةی٢ ٠٨ٚیث ٦ا ج٨ٛیث ٠ی ک٤٤غ، وٝی در ؿٌش ٠ضٞی و ٠٨ٚیحی ة٥ قکٜ یک 

 .(79:1394)ا١ُّی و صیغری ،٣یؼوی ١٦گؼا ١ّٜ ٠ی ک٤٤غ و ا٣ـسام ةی٢ آ٧٣ا را ج٨ٛیث ٠ی ک٤٤غ

در ٨٠رد ّٜٞ و ز٠ی٥٤ ٦ای واگؼایی ٠٨ٚی و ایساد ةضؼان ٦ای و ج٤ف ٦ای ٠٨ٚی ةی٢ ا٨ٚام و صک٠٨ث یا ةی٢ 

٦ؼ رقح٥ ١ّٞی ٠ح٤اؿب ةا جعنل گؼوه ٠٨ٚی ٠ـٞي و ؿایؼ ا٨ٚام دیغگا٧٦ا و ٣ُؼیات ٠عحٞ٘ی وز٨د دارد و 

اؿث. ة٥ ٨ًری ک٥ زا٥ْ٠ ق٤اؿان ة٥ ز٤ت٥ ٦ای ؿاظحاری ظ٨د ٠ـائٜ ٠٨ٚی را از یک زاوی٥ ظاص ٣گؼیـح٥ 

زا٥ْ٠ و ٠ـائٜ ٣اقی از آن، زٕؼاٗی دا٣ان ؿیاؿی ة٥ ٣ٛف ٠ـائٜ زٕؼاٗیایی و ا٣ـا٣ی  ٥ٌٛ٤٠، ٨ّٞم ؿیاؿی 

ة٥ ٨٠اردی ١٦چ٨ن ٣ٛف ٣عتگان ٠٨ٚی و ٠كؼوّیث ٣ُام ؿیاؿی، روا٣ك٤اؿان ة٥ ٠ـائٜ روا٣ی زا٥ْ٠ اقاره 

ُؼ ا٣غیك٤١غان در ای٢ ٨٠رد ای٢ اؿث ک٥ ّٜٞ و ز٠ی٥٤ ٦ای ٠عحٖٞ ٠ضیٌی، زٕؼاٗیایی، ةؼآی٤غ ٣ داقح٥ ا٣غ.

ؿیاؿی، اٚحنادی، ازح١اّی، ژئ٨پٞیحیکی ةؼ واگؼایی ٠٨ٚی و ایساد ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی در کك٨ر٦ای دارای ٠ٞث 
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ة٥ اظحنار در ادا٥٠  جؼکیتی جادیؼ دار٣غ. ١٧٠حؼی٢ ٨ّا٠ٜ و ٠حٕیؼ٦ای جادیؼ گػار ةؼ رٗحار واگؼایا٥٣ ٠٨ٚیث ٦ا

 ٠ٌٞب ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠ی گیؼد. 

ج٨زیِ ٣ا٠حْادل ا٠کا٣ات و ظغ٠ات و ٠ضؼو٠یث ٣ـتی ٠٨ٚیث ٦ا، از دیغ ةـیاری از ماصب ٣ُؼان، ریك٥ اکذؼ  

واگؼایی ٦ا ٠ی ةاقغ ک٥ ای٢ ا٠ؼ ةاّخ ایساد ٣اروایحی در اٗؼاد ٠ی گؼدد و ٣اروایحی ٠ضؼکی کٞی ةؼای اٚغام 

(. ة٥ ّتارت دٚیٙ جؼ، گؼایف ٨ٚم ٠ض٨ری، ٨ٚم گؼایی و 79:1394یث اؿث)ا١ُّی و صیغری ،ّٞی٥ ٠ضؼو٠

٨ٚم ٠غاری، ١ّغجا در پاؿط ة٥ جعنیل ٤٠اةِ و ا٠کا٣ات و ١٦چ٤ی٢ ج١ایؽ ةی٢ ٠کا٧٣ای ظاص ة٥ وز٨د ٠ی 

٤سؼ ة٥ آیغ ک٥ در ٨ًل جاریط ةْغ از اؿح١ْار ة٥ دٝیٜ آگا٦ی ٦ای ٠٨ٚی، ای٢ رو٣غ قغت گؼٗح٥ اؿث و ٠

دو ٨٣ع درگیؼی ٠٨ٚی ٚاةٜ ق٤اؿایی اؿث: یکی درگیؼی ٠یان ق٨رش ٦ا و کكحار٦ا ٗؼاوا٣ی ٣یؽ قغه اؿث. 

گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ک٥ ةؼ ؿؼ ٤٠ازّات ١٧٠ی ٠ذٜ ٠ـائٜ ؿیاؿی، ازح١اّی، اٚحنادی، ٗؼ٤٦گی، ٠ػ٦تی  ةاقغ؛ 

٠كؼوّیث و اٚحغار صک٠٨ث  دو٠ی٢ قکٜ، درگیؼی ٦ا ٠یان گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ةا صک٠٨ث اؿث ک٥ ةـحؼ کا٦ف

٦ای ٗىایی از ٣ُؼ ٠ْیار ز٣غگی، ؿٌش ؿ٨اد،  در ای٢ رویکؼد، ٦ارجك٨ن ة٥ ٣اةؼاةؼیرا ٗؼا٦ٟ ٠ی اورد. ١٦چ٤ی٢ 

ویژه  ٦ای ٣ژادی وًتٛاجی و ة٥  آ٨٠زش و پؼورش، ًؼز جٞٛی اٚحنادی، ًؼز جٞٛی ٧٣اد٦ا، ًؼز جٞٛی ج٘اوت

ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ ةاّخ ایساد کك١کف ٦ای ةی٢ ٠٨ٚی یا ،(6Glassner,2004:5)ٗٞـ٘ة ؿیاؿی ج٨ز٥ دارد 

 ةی٢ صک٠٨ث و ا٨ٚام ق٨د.

زٕؼاٗیایی و ٠ضیٌی زیؼ را ٨ّا٠ٜ ٧٠ٟ واگؼایی ٠٨ٚی ٠ی دا٤٣غ: قکٜ  ٕؼاٗیای ؿیاؿی ٨ّا٠ٜز١٦چ٤ی٢ 

ان مْب اْٝت٨ری ٠ا٤٣غ ک٨یؼ٦ا ک٥ ٠ا٣ِ ةؼٚؼاری ارجتاًات ٠یو ٨ّارض  ٤٦غؿی کك٨ر، ٣ا٨١٦اری ٦ا و ارج٘اّات

و ١٦چ٤ی٢  د١ٞٚؼو زٕؼاٗیای ؿیاؿی را ک٥ ٦ؼ ٨ٚم در آن ة٥ ؿؼ ٠ی ةؼ، ةعف ٦ای ٠عحٖٞ کك٨ر ٠ی گؼدد

ج٘اوت ٦ای ٠ضیٌی و جادیؼ آن ٦ا ةؼ ٨٦یث و ١٦تـحگی ٠ٞی و ٠٨ٚی و ٠ضح٨ای ؿیاؿث ٦ای ٠٨ٚی ک٥ در 

٠ضح٨ای ؿیاؿث ٦ای در گؼ در زٕؼاٗیای ؿیاؿی اّحٛاد ةؼ ای٢ اؿث ک٥ ا. ارجتاط ةا ا٨ٚام اجعاذ گؼدیغه اؿث

٠٨ٚی آن اظحالٗات ٠کا٣ی و ًتیْی و ٠٨ٚیحی ٝضاظ گؼدد و ٣عتگان ٠٨ٚی در ٠غیؼیث ؿیاؿی ٨٣اصی ٨ٚم 

٣كی٢ در ٚاٝب ٨ٚم گؼایی ٠غیؼیحی، ٠كارکحی ْٗاال٥٣ داقح٥ ةاق٤غ ٠یؽان ١٦گؼایی ا٨ٚام در آن واصغ ؿیاؿی 

ـیعحگی ٠٨ٚی و ٨٦یحی ةا آ٠یعح٥ گای٢ م٨رت ٨٠زی از  ةا دوٝث ٠ؼکؽی روز ة٥ روز ةیكحؼ ٠ی گؼدد. در ٔیؼ

زغول زیؼ ١٧٠حؼی٢ ّٜٞ و  ای از ةضؼان ٦ای ٥ٌٛ٤٠ ای ظ٘یٖ و ة٤ٞغ ٠غت و دوره ای و قغیغ رخ ٠ی د٦غ.

 ز٠ی٥٤ ٦ای ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی را از ٤٠ُؼ ماصب ٣ُؼان رقح٥ ٦ای ٠عحٖٞ ٣كان ٠ی د٦غ.

 ى ّای قَهیًظزیِ ّای جاهؼِ ؽٌاعی تحزا  :3ؽوارُجذٍل 

 هفاّین  ٍ اصَل كلیذی ًظزیِ

 

 

 

  ة٥ جتیی٢ ٤٠كا ةضؼان ٦ای ازح١اّی، ؿیاؿی و ٠٨ٚی ٠ی پؼدازد 

  .٣اَؼ ة٥ قؼایي ٣اةؼاةؼی ٠یان ازؽای یک زا٥ْ٠ در دؿحؼؿی ة٥ ا٠کا٣ات و ا٠حیازات اؿث 

 اؿث ًتیْی ز٨ٞه داده ق٨د یا ١ّغی ٦ای ٠٨ٚی از ا٠کا٣ات، ١٠ک٢ ّغم ةؼظ٨رداری یکـان گؼوه 
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الف( ًظزیِ ی 

 هحزٍهیت ًغثی

  ٠ضؼو٠یث ةا جاکیغ ةؼ ٠ؤ٥٘ٝ ٦ای اٚحنادی ة٥ دو م٨رت درو٣ؽا و ةؼو٣ؽا ٨١٣د پیغا ٠ی ک٤غ)درون زا: ٗؼد یا

زا٥ْ٠ ة٥ دٝیٜ ةؼظ٨ردار ٣ت٨دن از اؿحْغاد٦ا و ٤٠اةِ و قؼایي الزم در دؿحؼؿی و ة٧ؼه ٤٠غی از ةؼظی 

رزی ٣ٛف ٣غارد. ةؼون زا: ٗؼد یا زا٥ْ٠ ة٥ دٝیٜ ةؼظی اٚغا٠ات، ٨٠ا٦ب، چار ٠ضغودیث قغه و ّا٠ٜ ظا

 دؿحؼؿی و ة٧ؼه ٤٠غی ة٥ ٨٠ا٦ب ٠ضؼو٤٠غ.( ؿیاؿث ٦ا و جن١ی١ات از ٣اصی٥ ّا٠ٜ ظارزی از

 قغه اؿث. ٥ ای٢ ٣حیس٥ ةؼؿ٤غ ک٥ صٛكان جىْیةضؼان ؿیاؿی ٤٦گا٠ی م٨رت ٠ی پػیؼد ک٥ ٠ْحؼوی٢ ة ِ 

 ٥ْ٠ ّٞیؼٟٔ ةؼظ٨رداری از قاظل ٦ا و قؼایي ٠ضؼو٠یث درون زا، ٣ُؼی٥ چؼظ٥ ٠ضؼو٠یث: قعل یا زا

 از ٣اصی٥ ّا٠ٜ ظارزی ٣یؽ جضث جادیؼ اؿث.

 

ب( ًظزیِ 

تثؼیضات قَهی 

 گَیَگلَ

 

 ٔنب ٨٠ْٚیح٧ا و ٗؼمث ٦ای ١٠حاز ازح١اّی ج٨ؿي گؼوه ٠٨ٚی ٠ـٞي 

 جتْیه ازح١اّی ةؼاؿاس ویژگی ٦ای ٠٨ٚی و ٣ژادی 

 جتیی٢ ج٨زیِ ٣اّادال٥٣ ٗؼم(ث ٦ای ازح١اّی و جتْیه ازح١اّیGuboglo,1991) 

  ّغم ٣ـتث در ج٨زیِ ٗؼمث ٦ا کارک٤ان ةعف ٠ا٦ؼ، ةعف ٠غیؼیث و ٠عحننان ةعف ة٧غاقث، آ٨٠زش

 و پؼورش

 ج٨زیِ ٣اّادال٥٣ ٗؼمث ٦ای اٚحنادی، ؿیاؿی و ازح١اّی و ٨٠ْٚیث ازح١اّی اٗؼاد 

 

 

ج( ًظزیِ اعتؼوار 

 داخلی)ّؾتز(

 زح١اّی ٠یان گؼوه ٦ای ٠٨ٚی در رو٣غ ٨٣ؿازی و ج٨ؿ٥ْ، اٝؽا٠ا اجضاد ٠ٞی و ة٥ ٠ض٨ اٗؽایف جْا٠الت ا

 ١٦تـحگی ٠٨ٚی ١٣ی ا٣سا٠غ ةٞک٥ ةؼّکؾ ١٠ک٢ اؿث ٤٠سؼ ة٥ جْارض گؼدد؛

  ّکؾ  -ة٤یان جْارض ٠٨ٚی در ٣اةؼاةؼی و ج٨زیِ ٣ا١٦گ٨ن ٤٠اةِ ٠یان ٤٠اًٙ ٠عحٖٞ اؿث. )٠٨ٚیث

٦ا ّکؾ ا١ْٝٞی ٦ـح٤غ ک٥ از زا٣ب یک گؼوه پیؼا٨٠ن قکٜ ٠ی  ا١ْٜٝ( ک٥ در آن ١٦تـحگی و چاٝف

 گیؼد.

  قغت ٣اةؼاةؼی ٦ای اٚحنادی، اصح١ال ١٦تـحگی و ؿحیؽه ٦ای ٠٨ٚی را اٗؽایف ٠ی

 (.71:1378د٦غ)٠ٛن٨دی،

 

د( ًظشیِ هثادلِ 

 پیتزتال

 .ة٥ ّغاٝث ج٨زیْی و ٣ؼخ ٠تاد٥ٝ ٠یان گؼوه ٦ا اقاره دارد 

 تاد٥ٝ ٠یان اّىای یک زا٥ْ٠، یکپارچگی آن ٦ا را ج٨ٛیث ٠ی ک٤غ و یا ّغم رواةي ؿاظحاری صامٜ از ٠

قکٜ گیؼی وجضٛٙ ٠تاد٥ٝ ةؼ اؿاس ّغاٝث ج٨زیْی ة٥ ٣اروایحی ؿیاؿی، ازح١اّی ق٨رش وةضؼان ظحٟ 

 (.٠258:1381ی ق٨د)ارا٠کی،

 

 

س( تؼصة پیؼ 

داٍری ٍ تزٍس 

خؾًَت ّای 

 «دیَیذهایز»قَهی

 

 اةؼاةؼی در ٤٠ؽٝث، جتْیه و جْنب، یکغیگؼ را ج٨ٛیث ٠ی ک٤٤غ. ة٥ ّتارجی ٣اةؼاةؼی ٦ای ازح١اّی: ٣

جتْیه، ة٥ ایساد جْنب ٤٠سؼ قغه و جْنب جتْیه را ٠كؼوّیث ٠ی ةعكغ و ٨٠زب اصـاس ج٤٘ؼ از 

 گؼوه صاکٟ و پؼظاقگؼی ٠ی ق٨د.

 ج٨ا٣غ ة٥ وز٨د  ٠ػ٦ب: ٠ػ٦ب ٣ٛف ٠ح٘اوت و ٠ح٤اٚه ١٣ایی ةؼ روی جْنب دارد. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ک٥ ٦ٟ ٠ی

آور٣غه جْنب و ٦ٟ ٠ا٣ِ از ایساد جْنب ق٨د. ای٢ ٗؼای٤غ ة٥ درك و جٞٛی اٗؼاد از٠ػ٦ب ٣یؽ ةـحگی دارد. 

 پؾ ٠ی ج٨ان گ٘ث: ٨١٦اره ةعكی از جْنتات ٠٨ٚی ٣اقی از آ٨٠زه ٦ای ٠ػ٦تی اؿث. 

 ٦ای دیگؼ ٣ؽد گؼوه  درون گؼوه و ةؼون گؼوه: وٗاداری ة٥ گؼوه ظ٨دی ٠ی ج٨ا٣غ ؿتب ج٤ؽل ارزش گؼوه

ظ٨دی ق٨د. ٦ؼچ٥ اصـاس ٨٦یث درون گؼو٦ی ج٨ٛیث ق٨د داوری اٗؼاد ٣ـتث ة٥ ةؼون گؼوه اٗؽایف ٠ی 

 یاةغ. ١٦چ٤ی٢ ٔؼور و اٗحعارات ٠٨ٚی، ؿتب ج٨ٛیث جْنتات ٠٨ٚی اؿث.
 (.Goldstien,1984:91( ،)Guboglo,1991(، )186:1383(، )اؿ١یث،٣18:1378گار٣غگان ةؼاؿاس :)ماٝضی،      
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ّالوه ةؼ ٨٠ارد ٨ٗق، ز٧ا٣ی قغن اًالّات و ارجتاًات ٤٠سؼ ة٥ اٗؽایف ظ٨د آگا٦ی ٦ای ٠٨ٚی قغه اؿث     

و ةغی٢ ًؼیٙ ز٠ی٥٤ را ةؼای ١٦گؼایی ةیكحؼ ٠٨ٚی و ةؼزـح٥ ؿاظح٢ ٨٦یث ٠٨ٚی در جٛاةٜ ةا ٨٦یث ٠ٞی را 

اد٦ایی ٠ا٤٣غ جسؼی٥ ی٨گـالوی ةا جضث ٗؼا٦ٟ کؼده اؿث. ١٦چ٤ی٢ رؿا٥٣ ٦ای ارجتاط ز١ْی در زؼیان رویغ

پ٨قف ٚؼار دادن ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی ٣ٛف ٨٠دؼی اٗؽایف ٣گؼا٣ی دوٝث ٦ا و ٠ٞث ٦ا از ةؼوز ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی 

ؿ٨ٛط ک٣٨١یـٟ، جسؽی٥ ز١ا٦یؼ ق٨روی ةؼ ٠ت٤ای ظ٨ٌط ٠٨ٚی و ٨٧َر ؿیاؿث ٦ای داقح٤غ. ةؼ ای٢ اؿاس، 

رویغاد٦ای ٧٠ٟ ة٨د٣غ ک٥ ةؼ پیچیغگی ٨٧٘٠م ة٤غی ٠٨ٚیث پاکـازی ٠٨ٚی در ةاٝکان و چچ٢ از ز٥ٞ١ 

در ز٤گ ی٨گـالوی ؿاةٙ را پ٨قف « ٤٠ازّات ٠٨ٚی»اٗؽود٣غ. رؿا٥٣ ٦ای ز١ْی ٨ٔل آؿا و ةا ٨٘٣ذی ک٥ 

را ة٥ ٠ذاة٥ ٠٘ا٦یٟ ٤٠ضٌی ٠ا٤٣غ ٚتی٥ٞ گؼایی، ةؼةؼیث و ّٛب اٗحادگی ٠ْؼٗی « ٨ٚم»٠ی داد٣غ، واژه 

 . (٨١٣10:1391د٣غ)٠اٝك٨یچ،

١٦چ٤ی٢ ة٥ ّٛیغه ةؼظی از ماصب ٣ُؼان ٨٣ع ٣ُام ؿیاؿی ٣یؽ ةؼ اٝگ٨ی ٤٠اؿتات ٠٨ٚی صک٠٨ث 

و گؼوه ٦ای ٠٨ٚی و ٨٣ع رٗحار صک٠٨ث و ة٥ جتِ آن ةؼ ٨٣ع واک٤ف گؼوه ٦ای ٠٨ٚی جادیؼ گػار اؿث. چ٤ا٣ک٥ 

وه ٦ای ٠٨ٚی ص١ایث از ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ در ٣ُام ٦ای ةیـي و ٠ح١ؼکؽ ٨٣ع رویکؼد امٞی ٣ُام در راة٥ٌ ةا گؼ

ز٨ا٠ِ ٠٨ٚی ٠ـٞي اؿث و یا در ٣ُام ٦ای کذؼت گؼا، را٦تؼد٦ای جٛـیٟ ٚغرت ٠غ ٣ُؼ ٚؼار ٠ی گیؼد. زغول 

 زیؼ ٨٣ع ؿیاؿث ٠٨ٚی را در ةؼظی ٣ُام ٦ای ؿیاؿی ٣كان ٠ی د٦غ.
 : ًظام ّای عیاعی  ٍ  هذیزیت عیاعی قَهی 4 ؽوارُ جذٍل

 ًظام ّای هتوزكش          

 

حوایت اس جَاهغ قَهی هغلظ ٍ ًیش اػوال هحزٍهیت ٍ تثؼیض یي ًَع ًظام ػوذتا رٍیكزد اصلی در ا

ػلیِ گزٍُ ّای قَهی اعت. )اٍلَیت در اعتخذام ادارات دٍلتی، عیاعت ستاًی، فزصت ّای تحصیلی، 

ی ٍ اعتخذام درهؾاغل عَد آٍر ٍ عغح تاال، دعتزعی تِ عزهایِ، اػتثار سهیٌی ٍ عایز هٌافغ اقتصاد

 گاّی تا اهتیاسات ظاّزی گزٍُ اقلیت را آرام هی كٌٌذ.ٍ الثتِ ػضَیت در هجاهغ ٍ ًْادّای تا ؽآى تاال 

ًظام ّای كثزت 

گزا )هثتٌی تز 

 تقغین قذرت(       

تقغین قذرت هجوَػِ ای اس تؼْذات هزتَط تِ رفتار، فزایٌذّا ٍ ًْادّایی اعت كِ ٌّز حكَهت در آى، 

اى جاهؼِ تِ یزاری عاسگاری ٍ رفغ ًگزاًی جَاهغ چٌذ قَهی تَدُ كِ ًتیجِ عَد ٍ ساًجام هؼاهلِ، تزق

 عَر هغاٍی اعت.

 ًظام ّای

 ادغام گزا

در ایي ًَع ًظام حكَهت تا ّوِ افزاد تِ عَر هغاٍی تزخَرد هی كٌذ ٍ دعتزعی افزاد تِ فزصت ّا تِ 

اعت. هؼیار در ایي جَاهغ ػذالت اجتواػی ٍعیلِ ؽایغتِ عاالری ٍ تز پایِ اصل رقاتت در ؽزایظ تزاتز 

 ٍ تزتزی كارآهذی تز تفاٍت ّای قَهی ٍ ًضادی اعت.

 (.٤٠81:1389تِ: )ّتغی،

٦ای ٠٨ٚی در ٠س٨١ع ز١ْیث ٠ٞث و ة٥ ویژه ٣ٛكی  ّا٠ٜ ٧٠ٟ دیگؼ واگؼایی ٠٨ٚی، ؿ٧ٟ ز١ْیحی گؼوه     

ٝگ٨ی رٗحاری گؼوه ٦ای ٠٨ٚی در یک کك٨ر ک٥ ای٢ گؼوه ٦ا در ؿاظحار ٚغرت دار٣غ، ٠ی ةاقغ ک٥ در ٨٣ع ا

٨٠دؼ اؿث. در ای٢ ةی٢، وز٨د یک گؼوه ٠٨ٚی ٠ـٞي و صاکٟ در یک کك٨ر ة٥ ویژه ٤٦گا٠ی ک٥ رویکؼد ز٧ث 

دار ٣ـتث ة٥ ٠٨ٚیث ظ٨یف داقح٥ ةاقغ  و ةا ٣گؼش جتْیه آ٠یؽ ٠ا٣ِ از دؿحیاةی ةؼاةؼ ؿایؼ گؼوه ٦ای ٠٨ٚی 

د در واگؼایی ٠٨ٚی و ةؼوز ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی جادیؼ ةـؽایی دارد. ةؼ ای٢ ة٥ ٗؼمث ٦ای اٚحنادی و ؿیاؿی ق٨
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درکك٨ر٦ای چ٤غ ٠٨ٚیحی؛ ٠٨ٚیث ٦ای ٠عحٖٞ و ٠حْغدی ک٥ اصـاس ٠ی ١٣ای٤غ جضث ؿ٥ٌٞ ی یک  اؿاس،

گؼوه ٠٨ٚی و ٣ژادی دیگؼی ٚؼار گؼٗح٥ ا٣غ ةا ج٨ؿٜ ة٥ ٣ُؼی٥ ی ص٨ٛق ًتیْی و ةؼاةؼی ا٣ـان ٦ا، ًؼح ٣ُؼی٥ 

ؼی٥٤ گؼایی و اةؼاز گؼایی، ٠ضؼو٠یث ٣ـتی ؿیاؿی، اٚحنادی و ... ٨٠زب ةؼوز کك١کف ٦ای ؿیاؿی ٦ای دی

 .ةا صک٠٨ث ٠ؼکؽی قغه ا٣غ

یا ٨ٚم ةؼ دؿحگاه دوٝحی، ّغم پػیؼٗح٢ قؼاکث ؿایؼ ا٨ٚام در  در واِٚ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ جـٞي یک ٣ژاد      

٨ّا٠ٜ ٨٠دؼ در ٠یؽان ١٦گؼایی و واگؼایی ىایی ٚغرت ؿیاؿی و ٠عاٝ٘ث ةا ج٨٘یه ٚغرت ؿیاؿی در ّؼم٥ ٗ

جـٞي از ا٣سا ک٥ ة٥ ّتارت دیگؼ،  ٠ی ةاقغ.و ٨٣ع رٗحار گؼوه ٦ای ٠٨ٚی ٠حت٨ع ا٨ٚام ٣ـتث ة٥ دوٝث ٠ؼکؽی 

ؿؼچك٥١ ٣اروایحی ٦ا و ر٣سف ٦ای ٠٨ٚی ٠ی ةاقغ، ٠٨ٚی ٠غاری ةا ةؼجؼی  یک ٨ٚم یا ٣ژاد ةؼ دؿحگاه دوٝحی

ام ١٦ؼاه ٠ی ق٨د و ای٢ ا٠ؼ یک ٠ا٣ِ ٧٠ٟ ةؼای ةؼٚؼاری راة٥ٌ ةی٢ ٠٨ٚی، ة٥ ویژه ٣ٜٛ ًٞتی و جضٛیؼ ؿایؼ ا٨ٚ

ةؼای جتْیه و جىاد ٠٨ٚی ٗؼا٦ٟ ٠ی آورد؛  او ا٣حٛال ٗؼ٤٦گی در ةی٢ ا٨ٚام ٠ضـ٨ب ٠ی ق٨د و ز٠ی٥٤ ذ٤٦ی ر

و  )درویكیا٨ٚام جضث ؿ٥ٌٞ ٨٠زب ةؼوز ک١کف ٦ای ؿیاؿی و ق٨رش ٦ای ٠عحٞ٘ی ٠ی ق٣٨غدر ٣حیس٥ 

 .(127:1389ا٠ا٠ی،

در ٧٣ایث ّا٠ٜ جادیؼ گػار دیگؼ ةؼ اٝگ٨ی رٗحاری گؼوه ٦ای ٠٨ٚی، ٣ض٨ه ج٨زیِ ٗىایی ٠٨ٚیث ٦ا در یک       

قکٜ ظامی از ازح١اع اؿث، ةٞک٥ دارای الی٥ ٦ای ٠ح٘اوجی از ک٤ف ٠حٛاةٜ زا٥ْ٠  ٠٨ٚیث ٥٣ ج٧٤اکك٨ر اؿث. 

ة٥ وؿی٥ٞ ٨ّا٠ٞی ٠ا٤٣غ ا٣غازه گؼوه، ارایف ٦ای ٠٨ٚی گؼوه اؿث. قغت و دا٥٤٠ ک٤ف ٠حٛاةٜ ازح١اّی 

ٗىایی و ٗام٥ٞ ازح١اّی جْیی٢ ٠ی ق٨د. ةؼای زی١ٜ، ا٣غازه گؼوه ادؼ ١ّیٛی ةؼ ا٣ـسام داظٞی گؼوه 

، در صاٝی «ا٣ـسام گؼو٦ی ز٠ا٣ی کا٦ف ٠ی یاةغ ک٥ ورود جْغاد اٗؼاد ٣ا١٦گ٨ن در گؼوه اٗؽایف یاةغ».دارد

از ای٢ رو، ا٣غازه یک گؼوه ٠٨ٚی  «ی٥ گؼوه ةؽرگ را ٤٠ـسٟ ٣گ٥ دارداؿا٣ی ٠ی ج٨ا٤٣غ ٤٦سار٦ای ک١حؼ ة٥ »ک٥

 (.33:1391ادؼ ٠ی گػارد)٠اٝك٨یچ، ةؼ ا٣ـسام داظٞی آن گؼوه

اٝتح٥ ١٦چ٤ا٣ک٥ ذکؼ قغ ًؼز پؼاک٤غگی گؼوه اٚٞیث در ؿؼز٠ی٢ ٣یؽ ٨٠دؼ اؿث. ةؼصـب ای٤ک٥ گؼوه        

اصی٥ ؿک٣٨ث داقح٥ یا در ؿؼاؿؼ ؿؼز٠ی٢ پؼاک٤غه ةاقغ یا در ٥ٌٛ٤٠ اٚٞیث ة٥ م٨رت ٠ح١ؼکؽ در یک ٣

پیؼا٣٨٠ی کك٨ر ٠سح١ِ ة٨ده یا ٣ؽدیک ٦ـح٥ ؿیاؿی کك٨ر ٠ح١ؼکؽ ةاقغ، پیا٠غ٦ای ٠ح٘اوجی ة٥ وز٨د ٠ی 

آیغ. ١٦چ٤ی٢ اگؼ گؼوه اٚٞیث ةعكی از گؼوه اکذؼیث کك٨ر ١٦ـای٥ ةاقغ یا ةعكی از گؼوه ٦ای اٚٞیث 

، ة٥ ٨ًر ٌِٚ .(126:1381)٠یؼصیغر،کك٨ر ٠ساور، ةاز ٣حایر ٠ح٘اوجی ة٥ دؿث ٠ی آیغ  پؼاک٤غه در چ٤غ

گـحؼش ٗؼا٠ؼزی ٠٨ٚیث ٦ا ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ُؼی٥ ی پعف از ٦اگؼاؿحؼا٣غ ٠ی ج٨ا٣غ چاٝكی ةؼای ٨٠و٨ع 

د، ة٥ ٨ًر ١٦گؼایی و واگؼایی ةاقغ و ٠ا٤٣غ جیٓ دو ٝت٥ ای در را٦تؼد ٠غیؼیث ؿیاؿی ٠٨ٚی ة٥ آن ٣گؼیـ٥ ق٨

ٗؼ٤٦گی ةؼزـح٥ ای کـب ک٤غ ٠تغل  -٠ذال اگؼ آن زؽء از ٠٨ٚیث، در آن ؿ٨ی ٠ؼز ةح٨ا٣غ ا٠حیازات ؿیاؿی
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ة٥ کا٨٣ن جض٨ل و جادیؼ گػاری ةؼ دیگؼ ازؽاء ٠٨ٚیث در درون دیگؼ ٠ؼز٦ای ؿیاؿی ٠ی گؼدد)صٙ پ٤اه ، 

56:1386.) 
 ؾَرّای اعپاًیا،هجارعتاى، تزكیِ ٍ رفتار ٍاگزایاًِ : تَسیغ فضایی قَهیت ّا در ك1ًقؾِ ؽوارُ             

 
 

 ( تحث ٍ ًتیجِ گیزی5

وز٨د کك٨ر٦ای اؿح١ْارگؼ و ؿیاؿث ٦ای اؿح١ْاری آ٧٣ا در جٛـیٟ ؿؼز٠ی٢ ٠ـح١ْؼه ٦ا، جكکیٜ     

کك٨ر٦ای ٠ـحٜٛ در ًی ٚؼن ٨٣زده و ةیـث ٤٠ٌتٙ ةؼ ٠ؼز٦ای جض١یٞی اؿح١ْاری، اؿحٛؼار ٠٨ٚیث ٦ا 

دو ؿ٨ی ٠ؼز و... ٤٠سؼ ة٥ جكکیٜ کك٨ر٦ای ٠حْغدی در ز٧ان قغ ک٥ دارای ٠ٞث جؼکیتی ة٨ده و ٠كحؼك در 

٠٨ٚیث ٦ای ٠عحٖٞ ةا ؿ٧ٟ ز١ْیحی ٠ح٘اوت در ای٢ کك٨ر٦ا ز٣غگی ٠ی ک٤٤غ. ٣حایر یک پژو٦ف ١ّٞی 
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٧ار درمغ کك٨ر ز٧ان، اٚٞیث ٚاةٜ ج٨ز٧ی وز٨د ٣غارد، و در ای٢ ٠یان، ج٧٤ا چ ٣14كان ٠ی د٦غ ک٥ ج٧٤ا در 

(. Brown,43:1993ز١ْیث ز٧ان در کك٨ر٦ایی ز٣غگی ٠ی ک٤٤غ ک٥ ج٧٤ا دارای یک گؼوه ٠٨ٚی ٦ـح٤غ )

از ًؼٗی وز٨د جض٨الت ؿیاؿی وژئ٨پٞیحیکی در ز٧ان ة٥ ویژه ًی دو د٥٦ اظیؼ، ا٣ٛالب در ّؼم٥ ٤ٗاوری 

و اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی و جضؼیک آ٧٣ا  اًالّات و ارجتاًات، اٗؽایف ظ٨دآگا٦ی ٠٨ٚی، اؿح٘اده اةؽاری از ٠٨ٚیث ٦ا

ج٨ؿي کك٨ر٦ا و ٚغرت ٦ای رٚیب، ج٨ؿ٥ْ ٗىایی ٣ا٠حْادل در کك٨ر٦ای دارای جؼکیب ٠٨ٚی و ایساد و 

جكغیغ اصـاس ٠ضؼو٠یث و جتْیه در ٠٨ٚیث ٦ا و ...از ز٥ٞ١ ٨ّا٠ٜ ١٧٠ی اؿث ک٥ ٤٠سؼ ة٥ ةؼوز رٗحار٦ای 

ٜ کك٨ر٦ا قغه اؿث. ای٢ گ٥٣٨ رٗحار ٦ا ک٥ گا٦ی ةا اٚغا٠ات واگؼایا٥٣ و جسؽی٥ ًٞتا٥٣ گؼو٧٦ای ٠٨ٚی در داظ

ظك٣٨ث ًٞتا٥٣ و ص١الت جؼوریـحی و وغ ا٤٠یحی ٣یؽ ١٦ؼاه اؿث ٤٠سؼ ة٥ ةؼوز واک٤ف قغیغصک٠٨ث ٦ا و 

و٨ٚع ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی گـحؼده در کك٨ر٦ا و ٤٠اًٙ ٠ی ق٨د. ةؼ اؿاس آ٠ار٦ا جٛؼیتا ٣ی١ی از ٤٠ازّات ٠٨ٚی 

ی٤ْی ١٦ؽ٠ان ةا پایان ز٤گ ؿؼد و آٔاز ٣ُٟ ٨٣ی٢ ز٧ا٣ی روی داده ا٣غ، ٨٠زتات ةؼوز  1989ک٥ در  از ؿال 

ةی ١ُ٣ی و ٣اپایغاری زغیغ در ؿٌش ز٧ا٣ی را ٗؼا٦ٟ آورده ا٣غ؛ و٢١ آن ک٥ ٠ا٦یث ای٢ ٤٠ازّات، ٔاٝتا 

 ٗؼ٤٦گی، اٚحنادی، ؿیاؿی و ٠ػ٦تی ة٨ده اؿث.

٤ی٢ رٗحار ٦ای واگؼایا٥٣ و جسؽی٥ ًٞتا٥٣ ٠٨ٚیث ٦ا و اٚٞیث ج٨٤ع ٠٨ٚی و وز٨د اٚٞیث ٦ای ٠٨ٚی و ١٦چ    

٦ای ٠٨ٚی و ٠ػ٦تی جٛؼیتا در ةیكحؼ کك٨ر٦ای ز٧ان ٚاةٜ ٠كا٦غه اؿث، اگؼ چ٥ در ةی٢ کك٨ر٦ای درصال 

ج٨ؿ٥ْ و ج٨ؿ٥ْ ٣یاٗح٥ ای٤گ٥٣٨ اٚغا٠ات واگؼایا٥٣ از ؿ٨ی ٠٨ٚیث ٦ا ةیكحؼ دیغه ٠ی ق٨د. ة٥ ٨٤ّان ٥٣٨١٣ ة٥ 

٠ؼز٦ای کك٨ر٦ا در ٚاره اٗؼیٛا ٨ًری جؼؿیٟ قغه ا٣غ ک٥ ٤٠ٌتٙ ةا ا٨ٚام  ،ث ٦ای اؿح١ْاریدٝیٜ ؿیاؿ

٣یـح٤غ؛ ی٤ْی یک ٨ٚم در چ٤غ کك٨ر پؼاک٤غه اؿث و در یک کك٨ر چ٤غی٢ ٨ٚم وز٨د  دارد.کك٨ر٦ایی چ٨ن 

ا ٤٠ازّات ٠٨ٚی ة٥ ؿ٠٨اٝی، اریحؼه، ؿ٨دان، ة٣٨غی و روا٣غا و... از ز٥ٞ١ ای٢ کك٨ر٦ا اؿث. در ای٤گ٥٣٨ کك٨ر٦

٣ض٨ی اؿث ک٥ ای٢ کك٨ر٦ا ؿاٝیان زیادی را در ز٤گ داظٞی ؿپؼی کؼده ا٣غ و ٦ؼگؽ ١٦تـحگی و در ٣حیس٥ 

از کك٨ر٦ای آؿیایی درگیؼ ٤٠ازّات ةـیاری اٚحغار الزم ةؼای یک کك٨ر ٠ـحٜٛ ایساد ٣كغه اؿث. ١٦چ٤ی٢ 

ی٥، کا٠ت٨ج، ٗیٞیپی٢، ؿؼیال٣کا، ٝت٤ان و ة٤گالدش ٠ی ج٨ان از ٤٦غ، ّؼاق،جؼکی٥، روؿ٦ـح٤غ ک٥ از ز٥ٞ١ ٠٨ٚی 

و  "ؿی٧٤اٝی"اٗؼاًی گؼایی در ؿؼیال٣کا در ٚاٝب ٠٨ٚی و ٠ػ٦تی ةی٢ اکذؼیث ة٨داییة٥ ٨٤ّان ٥٣٨١٣ ٣ام ةؼد. 

 اٚٞیث ٤٦غ و جا٠یٜ ةؼوز کؼده و ٠ا٦یحی زغایی ًٞتا٥٣ داقث. 

ر قؼق اروپا و در کك٨ر٦ایی چ٨ن ة٨ؿ٤ی، چ٤ا٣ک٥ د٣یؽ اوواع ٠ـاّغ ٣یـث.  ؿایؼ ٤٠اًٙ ز٧اندر     

ةْغ از ٗؼوپاقی ق٨روی گؼایكات ؿؼک٨ب قغه دوةاره زان چکـ٨ٞاکی، ی٨گـالوی، ةٕٞارؿحان، ٠سارؿحان، 

١٣ی ج٨ن گؼایكات  "روؿی کؼدن "گؼٗث و ٣كان داد صحی ةا ٚغرت دوٝحی و ة١تاران جتٞیٕاجی و ؿیاؿث 

رٚاةث ٦ا و ٤٠ازّات ٠٨ٚی ة٥ ٦یچ وز٥ ١٦چ٤ان ک٥ ذکؼ قغ ةی٢ ةؼد. ٠ٞی گؼایا٥٣ و ٠ػ٦تی ؿایؼ ٠ٞث ٦ا را از 

٤٠ضنؼ ة٥ کك٨ر٦ای در صال ج٨ؿ٥ْ ٣یـح٤غ. زغایی ًٞتان ةاؿک در اؿپا٣یا، ٣اراویان ایحاٝیایی در ز٨٤ب 
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جیؼول، گؼایف ٦ای ٣اؿی٣٨اٝیـحی اؿکاج٤ٞغی ٦ا و وٝؽی ٦ا در ا٣گٞـحان، ظك٣٨ث ٦ای دیؼی٥٤ ی ایؼ٤ٝغ 

ـاؿات زغایی ًٞتا٥٣ ی ایاالت کتک در کا٣ادا، رٚاةث ةی٢ وا٨ٝن ٦ا و ١ٞٗیایی ٦ا در ةٞژیک و یا ق١اٝی، اص

٣كان د٤٦غه ی ٣ٛف جْٞٛات ٠٨ٚی ة٥ ٨٤ّان ٤٠تْی ةؼای و...١٦گی  ٤٠ازّات ٣ژادی ٠ـح١ؼ در ایاالت ٠حضغه

ق١ال آ٠ؼیکا ی اروپای ٔؼةی و ایساد ٤٠از٥ّ و رٚاةث در ةعف ُّی١ی از د٨٠کؼاؿی ٦ای ٗؼام٤ْح

 (.64:1393رواپ٨ر و ٣ادری،اؿث)

٦ـح٤غ. ة٥ ة٥ ٨ًر ٌِٚ، ةؼوز ةضؼان ٦ا و ٤٠ازّات ٠٨ٚی یکی از ج٧غیغات اؿاؿی اؿث ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ      

ا٤٠یث ٠ٞی کك٨ر٦ا را ةا ظٌؼ زغی روةؼو ک٤غ، چ٤ا٣ک٥ اٚغا٠ات اظیؼ گؼوه جسؽی٥ ًٞب پ.ك.ك در جؼکی٥ 

ا٤٠یحی زغی ٨٠از٥ کؼده اؿث. ةؼظی از ّٜٞ و ز٠ی٥٤ ٦ای –ف ؿیاؿی ، ای٢ کك٨ر را ةا چا2015ٝؿال در

ایساد ک٤٤غه و جكغیغ ک٤٤غه ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی داةث و جٛؼیتا ذاجی ٦ـح٤غ، ة٥ ٨٤ّان ٥٣٨١٣ قکٜ زٕؼاٗیایی 

کك٨ر و ارج٘اّات ک٥ زغا ک٤٤غه یک گؼوه ٠٨ٚی از ؿایؼ گؼو٧٦ا اؿث، یا ج٨٤ع ٠٨ٚی در یک کك٨ر ک٥ دیگؼ 

ٕییؼ ٣یـث. در ک٤ار ای٢ ٨ّا٠ٜ ةـیاری دیگؼ از ٠حٕیؼ٦ا ٦ـح٤غ ک٥ جادیؼ ١٧٠ی در رٗحار واگؼایا٥٣ ٚاةٜ ج

٠٨ٚیث ٦ا داقح٥ و ٚاةٜ امالح و جٕییؼ ٦ـح٤غ. ة٥ ٨٤ّان ٥٣٨١٣، ٠ی ج٨ان ة٥ ٨٠و٨ع ٧٠ٟ ٗٛغان ّغاٝث ٗىایی 

و جتْیه کاذب اقاره  در ج٨ؿ٥ْ و وز٨د ٠ضؼو٠یث در ةؼظی ٤٠اًٙ ٨ٚم ٣كی٢ یا صحی اصـاس ٠ضؼو٠یث

کؼد ک٥ ٣ٛف ةـیار ١٧٠ی در جكغیغ واگؼایی ٠٨ٚیث ٦ا و ایساد ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی دارد و ةا ةؼ٣ا٥٠ ریؽی دٚیٙ 

ای٢ گ٥٣٨ چاٝف ٦ا را ٠غیؼیث کؼد. ة٥ ٦ؼ صال گام ٠ی ج٨ان و ج٨ز٥ ة٥ امٜ اؿحٛؼار ّغاٝث ٗىایی در ا٠ایف،

ّٜٞ و ز٠ی٥٤ ٦ای ٣اروایحی ا٨ٚام اؿث و در ای٢ ٨٠رد ةـیار اول در ٠غیؼیث ةضؼان ٦ای ٠٨ٚی، ق٤اظث دٚیٙ 

٧٠ٟ اؿث ک٥ از ٤٠ُؼ آن ٨ٚم ة٥ ٠ـئ٥ٞ ٣گؼیـح٥ ق٨د چؼا ک٥ ١ّغجا ةؼ اؿاس ٣گؼش ٠ـئ٨ٝی٢ و ٠غیؼان َٟٞ 

و ازضاٗی ة٥ ٠٨ٚیث ٦ا ٣كغه اؿث و آ٧٣ا صٙ ٣غار٣غ از ای٢ ةاةث ٣اروایحی ظ٨د را ة٥ قی٨ه ٦ای ٠عحٖٞ اّالم 

   ١٣ای٤غ. 

 

 هٌاتغ 
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 ؼان.(، ٤٠اةِ ٠٨ٚی ٣اؿی٣٨اٝیـٟ، ٗن٤ٞا٥٠ ٠ٌاْٝات را٦تؼدی، ج1377٧اؿ١یث ، آ٣ح٣٨ی) .3
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